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ۋنىسۇتءىنايەديۋنەريۇنىحيراتايتراپ
ۋشايادعاجاڭاجۋەتسىسىءىتقان

زىمىشلىتء ىديالراباحـوبنىۋــ ڭىديا-4.ـ
ـقاميا،ىيجۋشڭىنموكتراپقىتقامياىنۇك-6
قىلىشسابىسەيبراتۋنەريۇنىحيراتايتراپڭىت
ڭىنىساپپۋرگ قامياـىلراتاقنيبەۋشـىعىتسابـ
ۋتەكىلىشكەتەجپالراشاعزىمىعامياىرالىشساب
نىتەمزىق ەگۋتەتسىروــ نەگلەكــ ـىلايمونوتۆاــ
ڭىننويار ايتراپــ نىحيراتــ ـىسەيبراتۋنەريۇــ
اشنىيوب پالراش-1ـــــ كىلىشكەتەجــ ۋتەـــــ
.ىتسەدزەكنەمرالىعادنىساپپۋرگ

ەدۋسەدزەك ىلايمونوتۆاـ ڭىننويارــ ـايتراپــ
نىحيرات پالراش-1اشنىيوبـىسەيبراتۋنەريۇـ
كىلىشكەتەج ڭىنىساپپۋرگۋتەـــ ،ىعىتسابـــ ـــ
ىتقارۇتىياتلىرۇققىلاحقىدنويارـىلايمونوتۆا
ڭىنىتەتيموكىتەمزىقاكيمونوكە-انىزاقـىتەتيموك
راسابنىرو ڭايجنيش،ىسىشۋرەگڭەمــ قىدماعوقــ ـ
رادمىلىع ىسايمەداكاــ ڭىنىموكتراپــ ـىعنىرۇبــ
راسابنىرو ـراشڭۇلنايجۋاگىعىتساب،ىيجۋشـ
كىلىشكەتەجپال نىتەمزىقۋتەـ ڭىدۋتەتسىروـ ـ
ايتراپڭىدزىمىعاميا،پىزىكتەجنىحۋرـىتسىتاق
ڭىنىرەتتەمزىقىلرۇتءىسەيبراتۋنەريۇنىحيرات
ۋلىتەتسىرو نىيادعاجــ ايتراپ،پىرىدناتقارۇتــ ــ
نىحيرات يادىعاديويەلىرەكشىنىسەيبراتۋنەريۇـ
ۋتەتسىرو ەدنىنوجـ ىتقانــ ىدراتپالاتــ اعاتروــ ــ
ىديوق ىدرالانىملو.ـ پاتاـ ـايتراپ:ـىتتەسروكـ
نىحيرات نىسەيبراتۋنەريۇـ ىلەلەكڭىدۋتەتسىروـ
نىنامء ڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب،پىناتـەتەجـ

نىحيراتـايتراپ ۋرىدلىمۇجـەنىسەيبراتۋنەريۇـ ـ
ىعادنىسىلانيج ىدزىڭامــ ڭىنىزوسءــ نىحۋرــ ـ
تايقۇم ايتراپ،پىنىسۇتء،پىنەريۇـ قىلاتروـــ ـ
ڭىنىتەتيموك ىسەيبراتۋنەريۇـــ ىگەدنىنوجـــ ــ
ىلايمونوتۆاەناجانىرالۋرىتسالانرو،ەنىرەدمىشەش
ڭىننويار نىحيراتـايتراپـ ڭىنىسەيبراتۋنەريۇـ ـ
ەگىگلۇ،ەگمەشلوـاشنىيوبـىبالات ،پىنالارۋتــ
ىدنىيۇتء ىدرەتتەمزىقــ ،پىرىدنەلىتكەنروكــ ــ
ىدنىيۇتء ىدرادعابــ ىتقىمـ ۋنەريۇ،پىرەگيــ ـ
ىسەيبرات ادنىسىرابــــ ناعلاتقاســـ ىلرۇتءــــ ــ
ىدرەتكىدزىسرەتەج ىسقاج،پىشەشالاسشۇكـ
رەلەبيرىجات نەمـ زىسكىدزۇىدرادلاما-سىداءـ
ـىسەيبراتۋنەريۇنىحيراتايتراپ،پالىدنىتىروق
ىراعوج،نىۋلىتەتسىرونەممەشلوىراعوجڭىن
نىۋناتقانايتـىلاپاس ،پىتەلىرەگلىنەپشۇكرابـ
ڭىلاق ايتراپــ نىرەلەشۇمــ ىسەيبراتۋنەريۇــ ــ
ادنىسىراب قىلايتراپـ ناتقاجـ ىلرۇتء،پادڭىشـ ـ
.كەرەكۋەبەجنىۋەلىرەگلىياپپاجڭىدرەتتەمزىق

قاميانيبەۋش نانىتاـ كىلىشكەتەجپالراشـ
ڭىدرالىعادنىساپپۋرگۋتە نىگىدنەگلەكــ ۋزىقـ ـ
ـنىتاتياسىعلاىيانىشەناجنىعىدنىتالاـىسراق
ىگزىگەنڭىدزىمىعاميااعرالو،پىرىدلىبءنىعىد
ـىسەيبراتۋنەريۇنىحيراتايتراپنەمىيادعاج
ڭىن ۋلىتەتسىروـ نىيادعاجــ ىدرىتسىناتـ لو.ـ
يالىب ىعنىقاج:ىدەدــ نادرادلىجــــ ىرەبــ ــ
ياتاعابرات ڭىنايتراپـىگەدرىۋادـاڭاجـىعامياـ

ىدڭايجنيش ەگنوجـ ۋلاســ ىپلاجـ نىسابوجــ ـــ
ەملاد،قىلوت ىدرازان،پىرىدنەلىتكەيادلادء-ــ ـ
ڭايجنيش ىتەمزىقـ سابــ انىساناسىنـ زىعىتــ ـ
ـسىمەكنەمراتقىلىقلوىلرۇتء،پىرىدنالرىعوش
ىدرەتكىت ماعوق،پاتقىلوتــ نەمـىعىلىتقىنروــ ـ
ىدناياب ـمەكەبمىلرۇعاناىزىگەنڭىتقىتشىنىتـ
كىدزىگەن،پىلەد رالىعلىرۇقــ كىتتەمۋەلانەمـ
تەمزىق ۋەتوــ ڭىنىرالىعلىرۇقـ ەدنىيەگڭەدـــ ــ
ىتكەنروك ۋالىراعوجـــ ىلايمونوتۆا،پىلوبــ ــــ
قىدنويار موكتراپـ ناعرىدناتقارۇتـ ىدنىيۇتءـ ـ
ىدرەتتەمزىق ۋەتسىـىسقاجـ ىدنەمراپنىشۇءـ
ۋادلوق ايتراپقامياساتۇتەتكەزەك.ىدەلرىزاـ
قىلاترو ڭىنىتەتيموكـ سالانرو،نىرەدمىشەشـ ــ
نىرالۋرىت ەناجــ ىلايمونوتۆاـــ قىدنويارـــــ ــ
ڭىنموكتراپ تەمزىقــ نىراتپالاتــ يەلىرەكشىـ ـ
ايتراپ،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەياد نىحيراتـ
نىسەيبراتۋنەريۇ راء،پىتەتسىروـىتقىلىعڭىتــ ـ
ىرادمىيۇـايتراپـىلەجەراد نەمـ ايتراپڭىلاقـ
ىرەلەشۇم نىحيراتـايتراپـ ىنايەدي،پىنەريۇـ ـ
ىتقان،پىنىسۇتء اڭاج،پەتسىسىءــ يادعاجــ
ايتراپ،پىشا نانىحيراتـــ زىسكىدزۇـــ لىقاـ -ـ
.ىدادلىباقتارياق-شۇكەناجتاساراپ

ىدرالانىمنيبەۋش ىدرىدلىبءـ ياتاعابرات:ـ ـ
ـالىراعوجمىلرۇعاناىديەگڭەديساياسىعاميا
قىلايەدي،پىت ىدمىناتــ ،پىرىتلەكـەككىلرىبـ
ـمىنەستروتء«،پىتيەشۇك»ىدمىناتتروتء«

،پادنىرو»ىدۋاعروقىنىكە«،پەدمەكەب»ىد
ڭىنىزوسءىدزىڭامڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب
نىحۋر تايقۇمـ ،پىرىدنەلىتكەياد،پىنەريۇـ ــ
ىلايمونوتۆا قىدنويارـــ ڭىنموكتراپـ تەمزىقـ ـ
ىبالات ايتراپ،اشنىيوبـــ نىحيراتـــــــ ۋنەريۇــ
نىسەيبرات يساياسـىلەلەكــ تەدنىمـ ەدنىتەرـ ـ
ناتسامىجلۇب ىسقاج،ىتقانـ يساياس،پىرەگيــ ـ
ـەلىباقۋنىسۇتءيساياس،نىتەلىباقۋادمىرىجۇت
يساياس،نىت ۋراقتاــ نىتەلىباقـ نىشـ ەدنىنامـ ـ
ىتحيرات،پىتالىراعوج ىناديعاقىلىقراۋنەريۇــ
ىتحيرات،ىدۋنىسۇتء ىدمىنەسـىلىقراۋنەريۇــ
ىتحيرات،ىدۋرىتترا ىدلارومءـىلىقراۋنەريۇــ
ىتحيرات،ىدۋتاتقاقسا الىتمۇـىلىقراۋنەريۇـــ ـ
ىدۋەتسى نىحيراتـايتراپ.ىديادنىروـ ۋنەريۇـ
ـنۇمزامۋنەريۇ،نىراتپالات-اناسىنڭىنىسەيبرات
ىرەتسىدا،نىراد نەمـ نىراتشىقسابـ پاتقىمـ ـ
قىدمىيۇ،پىرەگي ىتقىلىشسابــــ زىسكىدزۇــــ ـ
ىدمزيناحەم،مىزۇتء،پىتيەشۇك ـىدنەدلەمەكــ
نىنىيۇتءۋنەريۇ،پىر ،پىرىدنەلىتكەنروكـــ ـــ
نەنىگىدزو نەمۋنەريۇـ ىدۋنەريۇـۆيتكەللوكـ
،پىتيەشۇكىدۋرەسكەت-ۋازۋق،پىرەگيىتقىم
ىدمىسىق ،پىرىسۇتءـاشنىيوبـىتاس-ـىتاسـ ـ
ىراعوج ىدناباتەگۋتەقىلىشاماتسابـەگنەموتـ
ىگلۇ،پىلوب كىلىشكەتەج،ۋتەسروكـــ ىدۋتەــ
سىءىتقاننىشۇءاراقۇبنەم«،پەتسىىسقاج
نىميەتسى قىتتايلاما»ــ نىلىميقــ يەلىرەكشىــ ــ

زوك،ىتقىدلىشامروف،پىتەتسىرو ـىتقىلىشۋايوبـــ
ـپالاتىلرۇتءڭىنىسەيبراتۋنەريۇ،پىيتلىتاب
ڭىنىرات ـگەت-يەجگە،ىتقانادىتاسىگزىگەنـ
كىدلىپەكـىيانىشـانىۋناتقانايتـىليەج .ىدەتەـ
نىحيراتـايتراپ -19ايتراپنىسەيبراتۋنەريۇـ
قىلاتروـىتكەزەك ڭىنىتەتيموكـ ىپلاجـىشنىسەبـ
ڭىنىسىلىجامء ەناجـــــ ڭىتقىلاتروـىكتەر-3ــ ــ
ـىسىلىجامءەمىگڭاىگەدنىنوجىتەمزىقڭايجنيش
ڭىن نىحۋرــ نەمۋرىدنەلىتكەياد،نەمۋنەريۇـ ـــــ
نىگىلىدمىنوۋنەريۇ،پىلوبىدناباتـاعۋرىتساتشۇ
ـلانياەدنىنامنىشەنىشۇكىشۋاعزوقڭىتتەمزىق
شۇكنىۋناتقانايتڭىدرەتتەمزىقىدنىيۇتء،پىرىد
الاس ىتقىمـ ۋنەريۇ،پىرەگيــ نەمـ ىتتەمزىقـ ـــ
يەدرىب ەنىگىلىدمىنوۋەبەجەدنىۋەكە،ۋاپتاسقاـ
ايتراپنەمەجيتانكىدزۇ،پىزىكتەجلوقـانىشلۇق
.ىدياتقىتتۇقنىعىدلىج100ڭىنىعىدناعلىرۇق

ۋنەريۇنىحيراتايتراپڭىننويارـىلايمونوتۆا
ۋتەكىلىشكەتەجپالراش-1اشنىيوبـىسەيبرات
ـتراپقىتقاميا،ىرەلەشۇمقىلرابڭىنىساپپۋرگ
ڭىنموك ـجنيشڭىنڭينۋايل،ىيجۋشراسابنىروـ
ۋسەتكەموكـاعڭاي قىلىشسابلوقپەشـىعڭىدلاـ
ڭىنىباتش سابـ ڭىتقاميا،ىسىشسابلوقـ ـايتراپــ
نىحيرات ڭىنىساپپۋرگقىلىشسابىسەيبراتۋنەريۇـ
راسابنىرو ەسڭەك،ىعىتسابــ ىسىشۋرەگڭەمـــــ ــــ
قىتقاميا،ڭۇدڭيچڭاۋ موكتراپـ ڭىنىمىلوبءتىگۇـ
.ىتسانىتاقەگۋسەدزەكىراتسادلوجىتپاۋاج

ايتراپـاتقىۋج نىحيراتــ ـىسەيبراتۋنەريۇــ
قىلىشساب نەم‹«ـىساپپۋرگــ اراقۇبـ نىشۇءـ ـ
تەمزىقىلىميققىتتايلاما›نىميەتسىسىءىتقان
ىدۋرىدنالراباحـىگەدنىنوجـىسابوج پىساب»ـ ـ
،پىتارات نەم«ــ اراقۇبـ نىشۇءــ ىتقانـ سىءــ
نىميەتسى قىتتايلاما»ــ نىلىميقــ ىدۋتەتسىروــ ـ
.ىدرىتساعياج،ىدرىتسالانرو

ادۋرىدنالراباح« رالانىم»ـ :ىدلىتەسروكپاتاـ
نەم« اراقۇبـ نىشۇءـ نىميەتسىسىءـىتقانـ »ـ
قىتتايلاما نىلىميقـ ەدۋتەتسىروـ ڭىنڭيپنيجيشـ
مزيلايستوسـاشوگڭۇجرىۋادءـاڭاج نىسايەديـ ـ
ىشكەتەج ايتراپ،پىتەـــ نىحيراتـــ ىدۋنەريۇـ
ىدرەلەبيرىجات اققىدلاەر،نەمۋالىدنىتىروقــــ ــــ
ىدرەتتەمزىق،نەمۋلىڭۇ نەمۋتەلىرەگلىــ ـشۇـ

ڭىنايتراپ،پىرىتسات ،نىرۇتسادءـىتقڭادـــــــ ـ
ىلۋادڭات نىليتســ ڭىنايتراپ،پىرىدنەلەلۋاسـ ـــ
ىلرىبۇتء،نىشىروب،نىتاسقامـىگلەۋا سابـــ ـ
نىتاسقام ىسىشتەمزىققىلاح،پەلىگياـاتتايلاماـ
قىلاح،نىساناس نىشۇءــ نىسالىقى-اتنىۋەتسىـ
ىگزىگەن،پىتيەشۇك ڭىنىمىيۇـايتراپـىتاســــ ـ
ڭىنىرەلەشۇمايتراپ،نىلورقىدناعروقرەگنىۋاج
كىلەگەنو،كىدزۇ نىلورـ ىشسابىلايتراپەناجـ
ڭىدرالرداك راء،پىرىدنەلەلۋاسنىلوركىلىگلۇـ
نەمىيادعاجكىدنىزۇجسىءڭىتپىساكراء،الاس
ناتساملىجپاتادنىنروتەمزىقزوء،پىرىتساتشۇ
قىلاح نىشۇءــ ىعىلىشنىيق،پەتسىـ رىۋاڭەــ
ناداراقۇب پاتسابــ ڭە،پىسىرىكــ ـىتكەنروكـ
نەدرەلەلەسام پاتسابـــــ ڭە،پىرەگيــ لاەرـ

پانيقىنىتاسىگزىگەن،پىلاەگزىگەنـىنەددۇم
ناعرىتو ىناراقۇب،ىدرەتسىـ ناعرىتوپالازامــ
-شۇك،نەپكىلىشنەپسىيۇس،نەپسالىقىىدرەتسى
ـىساراقۇبقىلاح،پىشەشپىرىتوالاسىتتاۋق
ڭىن ـپىۋاح،نىمىزەستىقاب،نىمىزەسسىباتـ
كىدزىس ،ىنايتراپلىكۇب،پىتيەشۇكنىمىزەسـ
لىكۇب نىقلاحتلۇراءــىگەدلەـــ ياپپاجـــ ــ
كىتسيلايستوس ناعنادنامازىسوـ ۋرۇقتەكەلمەمـ
اڭاج نىراپاســ ناعادنىقساتـ نەمنىراـ ـانىشلۇقـ
.كەرەكۋرىدنەلرەگىجاعۋاتساب

ادۋرىدنالراباح« رالانىم»ـ ىدلەتپىرادـاسابـ :ـ
شۇك،ىدرازان ەگرەتتەدنىمىدنىيۇتءىتتاۋق-ــ
ـىتكەيادنىمىناتسۇۋماداڭاج،پىرىدنالرىعوش
ۋرىدنەل شۇكـەگۋەتسىسىءـىتقانـىلىقراـ ـ

ڭىناراقۇب،پىلاس ىراعوجــــــ ىلاپاســ ۋمادـــ
ىراعوج،نەنىرەتكىتسىتەج ىتتىقابـىلەروـــــ ــ
ناتسىمرۇت قاتروــ كىدنىكمۇمـەنىۋنەتكىلىگيـ ـ
نەتكىليەدەك؛ۋاساج نىرەتكىتسىتەجۋتلىراــــ ــ
ۋتيەڭەك،ۋەدمەكەب ەگۋەتسىسىءىتقانىلىقراـ
شۇك ىعىلىشاۋراش،ىلياجەدىتكىروك،پىلاسـ
ىقلاح،ناعىقلاش ىدمىساراجــــ كىتسيلايستوسـ ـ
قاتسىق-لىۋاـاشاڭاج ىگزىگەن؛ۋرۇقـ ـىتاســ
قىلاح ىلىقراۋتەزىساماتماقنىتەجاقىسىمرۇتـ
شۇكـەگۋەتسىسىءـىتقان اشقابالاب،پىلاسـ ــ
نىتيقو،ۋلوب كەبڭە،ۋلوبـىبەتكەمــ ـىسىباتــ
نىتەلەدمە،ۋلوب ادناعياتراق،ۋلوبـىساناحاپيشــ ـ
نىتەلەدمىتۇك نىتارۇت،ۋلوبنىروـ ـىساناپسابــ
ەككەموك،ۋلوب ـىگينەتكەموكرادناجۋرازءــ

ىدۋنەتكىل ـكىلىشۋەلىرەگلىڭىتەدۋتەلىرەگلىـ
ۋەتوتەمزىقكىتتەمىكۇ؛ۋزىكتەجلوقـەگرەت
نىسامروفەر اققىلاح،ىليالوقـاققىلاحـ ىدمىيتءــ
پىتە ۋتەدڭەرەتـ ەگۋەتسىسىءىتقانـىلىقراـ
شۇك سىء،پىلاسـ ـلەمەكنىبىتراتءۋرىتىبءـ
پىرەسكەت،ۋرىدنەد ۋتىكەبــ نىتەكەراـ ـاعانراـ
سىء،ۋرىسۇتء ۋرىتىبءـ ـىراعوجنىگىلىدمىنوـ
ڭىنىتاسـىگزىگەن؛ۋتال ىسەيۇجۋلاسـەگنوجـ
نەم ۋلاسـەگنوجـ ڭىنىتەلىباقـ نىۋنادنامازىسوـ
ۋتەلىرەگلى شۇكەگۋەتسىسىءـىتقانـىلىقراـ
ۋاد،نەمراتقىلىشياق،پىلاس ىگزىگەنىدرالراش-ـ
ادىتاس ىتقىلىتقىنرو،ىتقىلىدمىساراج،پىشەشــ ـــ
.كەرەكۋرۇقادىتاسىگزىگەن

)ەتتەب-2ىساعلاج(

ىساپپۋرگقىلىشسابىسەيبراتۋنەريۇنىحيراتـايتراپ

ىدرىتسالانروىدۋتەتسىرونىلىميققىتتايلاما»نىميەتسىسىءىتقاننىشۇءاراقۇبنەم«

قىدنويارـىلايمونوتۆاـاتقىۋج ڭىنموكتراپـ ـ
ڭايجنيش،ىيجۋش ناعاشروقــ ۋاعروقـىناتروـ ـ
ڭىنىتەتيموك ىسىشۋرەگڭەمـــ نىچـــ ـوگناۋچـ
ڭىنىتەتيموكۋاعروقىناتروناعاشروقڭايجنيش
نىسىلىجامء پىراقسابـــــ ساب،پىشاــ يجۋشــ
ـىلىرۇقتەينەكروقىلايگولوكەڭىنڭيپنيجيش
ىدزىڭامـىگەدنىنوجـىس ڭىنىزوسءـ نىحۋرـ ـ
ـگولوكەڭىننويارلىكۇب،پىنەريۇ،پىزىكتەج
قىلاي ۋاعروقـىناتروــ نىتەمزىقـ ،ىتسادلىقاـ ـ
.ىدرىتسالانرو

نويارـىلايمونوتۆا نانىرالىشسابـ تارىكوشـ ـ
تەكۋاش،رىكاز نالرۇن،نىميـــ ،نىجاملىباءــ ـ
ڭاج،ڭىجنۇجڭاۋ يۇش،نيلنۇچــ ،ڭۇرياحـ
نىكرە نايت،زاينۇتــ تىقراس،يفييل،نىۋـــ ــ
.ىتسانىتاقەكسىلىجامناشڭيمڭاۋ،ناقا

سىلىجامء ڭىنڭايجنيشـــ قىشا«ــ ىدناپساـ ـ
ۋاعروق ڭىنىساقياشـ قىدلىج3ۋتەجەنىسىڭەجـ
تەكەرا ڭىنىراپسوجـ نانىۋناتسالڭىدۋس«،»ــ ـ
ۋناتقاس ـسوجتەكەراۋلاسەگنوجىنوەناجـ
ڭىنىراپ ەناجۋناتقاسنانىۋناتسالڭىتقارىپوت«،»ـ
ەگنوجـىنو ۋلاســ ڭىنىراپسوجـ ۋناتقانايت»ـ ـ
ىيادعاج ىگەدنىنوجــ ىتتەمىلامــ ،ىدادڭىتــ ـ

قىلايگولوكەـىعلىج-2021 ڭىنىتەمزىقـاتروـ ـ
ىدزىڭام ،نىرەدنىيۇتـ ،ڭىننويارىلايمونوتۆا«ـ
ڭىنناۋتڭيب -ىجناس-ىجمىرۇء‹ىعلىج-2021ـ
ىزىحىش ەدنىرەلرىڭو›ۋحيش-ۋاتيام-نۇتيۇك‹،›ـ
ـاداقىدۋاعروقپىسەلرىبىناتروقىلايگولوكە

ۋالاع ۋرەسكەت-ـ نىتەمزىقـ ۋراقتاـ نىسابوجـ »ـ
.ىداراق،ىتسادلىقا

نىچ يالىبـوگناۋچـ :ىتتەسروكپاتاپەدـ
ڭىنڭيپنيجيش قىلايگولوكەــ تەينەكروـــــ ـــ
نىسايەدي تروتء«،پىرىدنەلىتكەياديەلىرەكشىـ
ىدمىنات ،پىتيەشۇك»ــ تروتء«ـــ ىدمىنەسـ »ــ
،پەدمەكەب اڭاج،پادنىرو»ىدۋاعروقـىنىكە«ـ
نىڭەزەكۋماد قانايتـــ اڭاج،پىتەـــ ۋمادـــــ
نىمىناتسۇ اڭاج،پىرىدنەلىتكەيادـ نىسانراۋمادـ
قىلايگولوكە،پىرىتساتپىلاق زىسكىدزۇـىناتروــ
لىساج،ڭىدۋتراسقاج سىرىدنوء،سىمرۇتــــ ــ
نىلىساتء نەنىڭەكــ ڭىدۋرىتساتپىلاقـ -ـاناسىنـ
ىراتپالات ،اشنىيوبـ قىدلىجسەب-14«ـ ىدنىس»ـ
ىراعوجڭەنىۋلىراعىشڭىنىزاگلىقشىقرىموك
نەننام ڭىدۋامرىساــ ىشۋشەشــ ،نىلىگزەمــ ــ
كىلەزەرەت نىلىگزەمــ رىموك،پاتسۇـىتقىمــ ــ
ـنامىراعوجڭەنىۋلىراعىشڭىنىزاگلىقشىق
نەن ىدۋرىدناتپاراتيەبنىگەترىموك،ىدۋامرىساـ
قىلايگولوكە تەينەكروـ ڭىنىسىلىرۇقـ قىلىپلاجـ
انىۋلىرىتسالانرو نەموت،لىساج،پىزىگنەـــ ـــــ
ىتكەترىموك ۋلوبــــ نىتاساياسـ ەناجــ رازابــ ـ
نىسەيۇج رىموك،پىرىدنەدلەمەكــ لىقشىقــــ ــ
ڭىنىزاگ نىۋلىراعىشــ ىعراعوجڭەــ نەننامــ ــ
ۋامرىسا تەكەراـ نىسابوجـ ،پىراقتا،پاساجـ ـ
نەموت،لىساج ـپىرادىتسىمرۇتىتكەترىموكــ
ڭىنايگولوكە،پەت ۋاتپوتنىزاگلىقشىقرىموكـ
نىتەلىباق قىلايگولوكە،پىتالىراعوجـ ڭىناتروــ ـ

قىلايگولوكە،پىتەلىرەگلىنىۋراسقاجزىسكىدزۇ
تەينەكرو ادنىسىلىرۇقـ ڭىتـ ەككىلىشۋەلىرەگلىـ
.كەرەكۋزىكتەجلوق

نىچ يالىبـوگناۋچـ :ىدەتپىرادـاسابپەدـ
نەموت،لىساج،ۋرىتساليونەمىدلاـىنايگولوكە
ىتكەترىموك ىراعوجــ نەمىلوجۋمادـىلاپاســ ـ
يامىجلۇب قىلايگولوكە،پىرۇجءـــ ىناتروـــ ــ
ىدۋاعروق ياپپاجــ نادۋناتسال،پىتيەشۇكــ ــــ
ۋناتقاس ۋلالاماقنادۋلاسـەگنوجـىنوـەناجـ
نىساقياش يادىعاديو،يەلىرەكشىــ ۋزىگرۇجـــ ـ
كەرەك ىدرازان.ـ ڭىدراتتازسال«ـ نىۋلىراعىشـ
رىموك،ڭىدۋتيازا لىقشىقـ نىۋلىراعىشڭىنىزاگـ
ڭىدۋتەدنەموت ساب»ـ ،پىرىدنالرىعوشانىبالاتـ
ڭىتقارىپوت،ڭىدۋس،ڭىنارەفسومتا نانىۋناتسالــ
ۋناتقاس ەناجــ ۋلاسـەگنوجـىنوــ نىتەمزىقـ ـ
زىسكىدزۇ ڭىنىزاگلىقشىقرىموك،پىتەلىرەگلىـ
نىۋلىراعىش ڭىدۋتەدنەموتــ ڭاتاقــ نىرالاراشـ ـ
سانىتاق،سىلىرۇق،پىساكرەنو،پىتيەشۇك ـــــــ
ىدنىيۇتءـىتقايس پىساكـ سالـىعادنىرالالاسـ
ڭىدراتتاز نىۋلىراعىشـ رىموك،ۋتيازاـ لىقشىقـ ـ
ڭىنىزاگ نىۋلىراعىشـــ ۋتەدنەموتــ نىتەكەراــ ــ
سال،پىراقتا نەمۋتيازانىۋلىراعىشڭىدراتتازـ
رىموك لىقشىقـ ڭىنىزاگـ نىۋلىراعىشـ نەموتـ ــ
ەرىتسەكياسىدۋتەد ىدۋناتسال؛ۋتەلىرەگلىــ ـــ
يملىعىدۋناتسال،ىدۋلاسـەگنوجلادء-ـەملاد
ەگنوجاشنىيوبڭازىدۋناتسال،ىدۋلاسـەگنوج
ـرەلرىڭوىدنىيۇتء،پىرىدنەلىتكەنروكىدۋلاس

ىدنىيۇتء،ىد ـەلەسامىدنىيۇتء،ىدرەتپىساكـ
ىدرەل زىسلاءنەمراتقىلىقلو،پالاعاداقـىتىجءـ
ىناتروقىلايگولوكە،پاتقىلوتلەدەجىدراتسۇت
ادۋاعروق ؛ۋتەلىرەگلىىدۋتەجەگەجيتانـاڭاجـ
ەيۇج انىساراقزوكــ ىدناباتــ رانياق،پىلوبــ ــــ
نەنىزوك ىعڭوس،پىرەبنامءـاعۋلاسـەگنوجـ
نىسىلەج ەگنوجـــ نىسىراب،ىدۋلاســ ـەگنوجــ
ىدۋلاس ،زىتا،نامرو،ۋس،ۋات،پىتيەشۇكـ ــــ
مۇق،مىلياج،لوك قىلايگولوكەىلرۇتءىتقايســ
ىدرالروتكاف ەرىتسەكياســـ ەگنوجـــ ىدۋلاســ ـ
.كەرەكۋتەلىرەگلى

نىچ يالىبـوگناۋچـ :ىدەتپىرادـاسابپەدـ
اڭاج انىسانراۋمادــ نىتەسەليۇــ قىلايگولوكەـ ـ
ىناترو ۋاعروقــ مىزۇتءـ نىسەيۇجـ ،پىتانروـ ـ
نەمىدلاـىنايگولوكە ،ۋمادلىساج،ۋرىتساليوـ
رازاب ڭىنىرالاعلۇتـ ىراعوجــ نەپكىلىدمىنوــ ــ
سىمۇج قىلاكيمونوكە،ىۋزىگرۇجـ ىدمىلانياــ ـ
ۋرىدنەدزىسسىلىكرى ىدرالروتكافـىتقايسـ رىبءـ
ساتۇت پالراپسوجـ ىدرىڭوءىپلاج،پىرەكسەـ
ىدۋلاسەگنوجىدراتتازىشۋاتسالـاڭاجـەناج
اڭاج،پىتيەڭەك پىساكاڭاج،نىسالاسپىساكــ
اڭاج،نىيۇك مىلرۇعانا،پىتادنىۋتـىناكينحەتــ ــ
اعۋادماقنەمرەدمىنوقىلايگولوكەىلاپاسپوك
شۇك قىلاح،پىلاسـ نىياسنۇكڭىنىساراقۇبــ
ناقترا اشاماتـ قىلايگولوكەــ نىتەجاقـاتروــ ـ
زىسكىدزۇ ىعنامازىسو.كەرەكۋرىدناتتاعاناقـ
لەدەجنىسەيۇجۋلاسەگنوجىناتروناعاشروق

ىرادعاب،پىتانرو ىمىشەش،نىقياـــ ،يملىعــ ـ
ىۋراقتا ىۋرىدنالاتنى،ىدنەمراپـ ،ىدمىنوءـــ ـ
پوك نىتاسادلاپقىىدمىيتء،نىتاسىتاقرەدزىگەنـ
ناعاشروق« ىناتروــــ ڭىدۋاعروقــ ىدمىقۋاــ ـ
.كەرەكۋتەلىرەگلىىدۋرىتساتپىلاق»نىسانرا

نىچ يالىبـوگناۋچـ :ىتتەسروكپاتاپەدـ
نەمناۋتڭيب رىبءنىروـىتكىلىگرەجـ ساتۇتـ ـ
نىسايەديـەيۇج نەمناۋتڭيب،پىتانروكىرەبـ
ڭىناعلۇتىگزىگەن2ىدنىسنىروـىتكىلىگرەج
نىلور قىلوتـ ناۋتڭيب،پىرىدنەلەلۋاســ نەمـ ـ
ىتكىلىگرەج ناعاشروقنىروــ ـەگرىبـىناتروــ
ەگنوج ۋلاســ نىسەيۇجـ ،پىرىدنادزىسۋاقاـــ ــ
قىلايگولوكە نىبالاتۋلاسەگنوجەگرىبىناتروـ
،ىدۋناتقاسپىسەلرىبكىلرىڭو،پىرىدناتقانايت
پىسەلرىب ناۋتڭيب،پىرىساەكسىىدۋەدنىگزىتـ
نەم ىتكىلىگرەجـ ەككىلرىبادنىروــ نەگلەكــ ـ
ناعاشروق نىتاسقۇرـاتروـ ىدۋراقساب-ۋالىقابـ
ـياتاقىدۋرەبتاسقۇراعرادناسىن،پىزىگرۇج
ناۋتڭيب،پىت نەمــ ىتكىلىگرەجــ ڭىننىروــــ ـ
ىلاپساقيا،ىلەپسەلرىب نىۋراقتاڭازــ زىسكىدزۇـ
ناۋتڭيب،پىتيەشۇك نەمـ ڭىننىروىتكىلىگرەجـ
رىبء ناعنالاعلۇتـ ناعاشروقـ ىدۋاعروقىناتروـ
.كەرەكۋتانرونىمزيناحەمۋرەسكەت-ۋالاعاداق

ڭايجنيش ناعاشروقــ ىناتروــــ ۋاعروقـــ ـــ
ەنىتەتيموك ەشۇمـــــ ىتپاۋاجــىعادرادنىروـــ ــ
.ىتسانىتاقەكسىلىجامراتسادلوج

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

ىدەتپىراداسابپەديالىبەدنىسىلىجامڭىنىتەتيموكۋاعروقىناتروناعاشروقڭايجنيشوگناۋچنىچ

كەرەكۋتەلىرەگلىەرىتسەكياسىدۋتەدنەموتنىۋلىراعىشڭىنىزاگلىقشىقرىموكنەمۋتيازانىۋلىراعىشڭىدراتتازسال،پىرۇجءيامىجلۇبنەمىلوجۋمادىلاپاسىراعوج
ىتسانىتاقنيلنۇچڭاج،ڭىجنۇجڭاۋ،نىجاملىباءنالرۇن،نىميتەكۋاش،رىكازتارىكوش

ۋشايادعاجاڭاجۋەتسىسىءىتقانۋنىسۇتءىنايەديۋنەريۇنىحيراتايتراپ_____قىياناتتااعراپاساڭاجادنىلوجسەرۇكقىدلىج100

ىتسەدزەكنەمرالىعادنىساپپۋرگۋتەكىلىشكەتەجپالراش-1اشنىيوبىسەيبراتۋنەريۇنىحيراتايتراپڭىننويارىلايمونوتۆاىرالىشسابقاميا
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ىتكىلىكە ،پالامياجـــــ ـــ
تاحنۇء ەگزىمەشكەتـــ ــــــــــــ
!زىڭىلىسوق

راباحىدزىڭام

يەمۋاجڭىز،ياحيلزىمىرەلىشلىت□

ڭينۋايلادنىسايروتيررەتڭىدزىمىناتو
ڭايجنيش،ەككىتسۇتلوسسىعىشىسەكلو
ياتاعابرات سىتابـــــ ەككىتسۇتلوســـ ــــ
ىعىتقىشاقاراڭىدرەجىكە،ناقسالانرو

رتەموليك4000 ياعلاشـــــ اديالا.ـــــ
ڭىتتەكەلمەم اعڭايجنيشــ ۋسەتكەموكــ ــ
ىسايگەتارتس نىقلاحنىروـىكەـــ ــ
زىعىت لوق،پىرىتسىناليابــ ـاساتسۇـــ
كەلەگڭود ەككىلىتتەلۋادــ ۋلىتمۇــ ـ
نىلوج ـاشوگڭۇجـىگەدرىۋادـاڭاج،ادـ
كىتسيلايستوس ۋرۇقەگرىبىدڭايجنيشـ
سەرۇك ىراپاســ ادنىسىرابـــ راتتلۇــ ـ
ڭىنىعامىتنى نىناتسادـىلالىعۇشـ ەگرىبـ
.ىدزاج

1300نانڭينۋايلىرەبنادلىجنو
ماتسانەد رداكـ ياتاعابراتىدنىراد-ـ ـ
،اناحاپيش،يۇءنىعرۇت،پىلەكانىعاميا
ناسىن،پىزىگنەىجراق،پىلاسپەتكەم
نىسىلىرۇق ،پارۋابىدنىراد،پىراقتاـ
ڭىتقاميا ماعوقــ ىعىلىتقىنروــ نەمــــ ـ
قىلاكيمونوكە ،پىرەبمەدـانىۋمادـــ ـ
ڭىناراقۇب نىسىمرۇتــــ زىسكىدزۇــــ ــ
.ىتتراسقاج

،پىلوبءلىڭوكاعۋتراعا-ۋقو
ىتقامىتنى،پىرەبرانءەككەرۇج

ىتتيەشۇك
قىدلىج100 راپسوجـــىلۇـــ ـــــ

ىدۋتراعا-ۋقو زىگەنـ ڭينۋايل.ىدەتەـ
ناتسابـىسەكلو قايا-ـ ـىعادزىمىعامياـ
ڭىنىساراقۇبتلۇراء ڭىنىرالالابـــــ ـــ
ەدنىيەكوكنىسەلەسامۋلوبەيـەگەيبرات
ىداتقاس ەتكەزەك.ـــــ اعڭايجنيشــــ ــــ
ۋسەتكەموك نەمىسىجراقـــ ناعنىلاســ ــ
رەتپەتكەم ڭىنىشۋقوماتسانانڭىم35ـ
.ىتشەشنىسەلەسامۋلوبنىيقىۋقو

ىلوت ماترىمەتـىنادۋاــ ـىعىشالاقـ
راعڭوج كىتتەمۋەلاــ ـىبەتكەمـىعامۋاـ
ڭىنڭينۋايل اعڭايجنيشـــ ۋسەتكەموكــ ـــ
ىناسىن ،پىلوبـــــ ىلىج-2020ــــ ـــ
.نەگلىرەباعۋنالادياپ

پەتكەم كىرەسـىعىتسابـ كەبرازانـ
:نەممىنەسقىلوتىلارۋتپەتكەماڭاج
زىمىبەتكەم« ەتكەزەكـــ ـىشۋقو600ــ
باق ىدۋادلىـ پالراپسوجـ قازۇ،رىتوــ ـ
ىدمىزرەم زىمىراپسوجـ ىشۋقو1200ـ
ۋتىقو،ۋادلىباق ىشراش3800ىسانيبــ
ىلۋادڭاتىعادنادۋالىكۇب،پىلوبرتەم
نەدرەلىشتەمزىق-ـىشۋتىقو نىس120ـ ـ
پەكتوج ىعادياڭام،كىدلەكاــــ ــــــ
ڭىدرالالابىگەدنىرەدنىيۇتۋناتقىرىتو
ۋسۇتءـاعۋقو نىسەلەسامـ نەنىزىگەنــ ــ
.ىدەد»كىتشەش

ڭىتقىدلىج-6 تاعالۇـىسىشۋقوــ ـ

ڭىنناعرۇت ىسەشەش-ــەكاــــ لامــــ ــ
تروتء،ناتقىدنىتاعاب ادمىسۋامــــــــ ـــ
پىشوك پىنوق-ــ نىتەرۇجـ نەكتو«.ـ ـ
سەب ادلىجــ نەمــ نەتپەتكەم6ــ ــــ
ىدنەنەممىراتسودياتنەكشىك،مىدىقو
ەدنەگرەبـاسىنات پەتكەمـ پىرىتساملاـ ـ
مىدرۇجء رىزاق،تاعالۇىدەد»ــــ ــــــ
ەدنىنىيۇتۋرىدناتقىرىتوـىسەشەش-ـەكا
نانناعناتقىرىتو نىيەكــ ڭىنوـ نىتيقوـ ـ
.ىدناتقارۇتەدىبەتكەم

ىلوت ىلوتــىنادۋاـــ ىعىشالاقــ ـــ
ناقابىسەت ڭىنڭينۋايلىبەتكەمىتقاتاجـ
اعڭايجنيش تلىك«ـىگەدنىۋسەتكەموكــ ـ
ناعرىسپات ناسىن»ـــ ىلىج-2019.ــ ــ
اعڭايجنيش ۋسەتكەموكــ ڭىنىسىجراقــ ــ
ىپلاج،ەدنىگەموك نويلليم80ـــ ناۋيـ
نەگەلەي،پىلىسوقـىجراق ىعامۋارەجـ

سىلىرۇق،ۋم48 ڭىم22ـىمەلوكــ ـ
رتەمـىشراش500 نىتەلەكـ پەتكەمـ ـ
.ىدلاتسابىسىلىرۇق

ناقابىسەت ەكسىـىبەتكەمـىتقاتاجـ
نانناعلىسوق نىيەكـ ،پىشاسالك30ـ

يادلىباقـىشۋقو1500 لۇب،ىدالاــ ـ
نىتەجاقۋقوڭىدرالالابىگەدنىگەرىڭوت
پىرىدناتتاعاناق ڭىدرالالاب،ناتساملاقـ ــ
رالانا-اتا،پىشەشنىتەجاقۋتاجاققاتاج
نەم ىدرالالابـ نانڭالاـىعادنىعاجۋقوـ
.نەكەىداتلىرا

ڭينۋايل نەنىسەكلوــ اعڭايجنيشــــ ــ
نەمراتساجرالرداكنەگلەكـەككەموك
ىدرەدمىرىپسو ڭينۋايلــ ەنىسەكلوــ ـــ
پىراپا قىدزاجـ ۋرىتسانىتاقـەگرەگالـ ـ
سىيۇك-سىۋاـىتقايس نىلىميقۋاساجـ
راء،پىتەتسىرو نىرالىشۋقوتلۇـــــ ــ
ڭينۋايل قىلاراقىلاح،پىرابـەنىسەكلوـ ــ
راتساج نەمـــ رەدمىرىپسوــ لوبتۋفــ ـ
انىرادلىميقەيبراتەنەدىتقايسىسىراج
،پىرىتسادمىيۇـاعۋسانىتاق نەمراتساجـ
ڭىدرەدمىرىپسو ىدناتوــ ىيانىشــ ــــ
ۋادنىيوم ىمىزەســ نەمــ كىلىدلەۋاتـ ـ
.ىتسۇتءارىتترانىمىزەس

كەشەۋاش ڭىنىسالاقـ لوبتۋفU11ـ
ىسىشۋرىتقىتتاجڭىنىسادناموكرەدلىكاۋ
ڭاي ڭايچنايـ ڭينۋايل«:ـ ڭىنىسەكلوـ ـ
پىسەتكەموكـاعڭايجنيش انىرىعۇتناعرۇقـ
ەدىتپىتءىعادياتاعابرات،كەلوبمىسىعلا
پوك راتساجـ نەمــ ڭىدرەدمىرىپسوـ ـ
نانڭايجنيش،نادياتاعابرات زوك،پىعىشــ
نىسايا ،ەسەرىسا،ىتتاراجيادعاجـانىۋشاـ
،پىرىتسانىتاقانىسىراجلوبتۋفقىلاراقىلاح
نەگلەكنەدلەراء رەدمىرىپسونەمراتساجـ
كىلرەبەشارا ،پىرىتساملاەبيرىجاتنانىعاجـ
نىراتقىتسود پىرىتتراـــ ،ناتساملاقـ ـــ
ڭىدرەدمىرىپسونەمراتساجـىعادياتاعابرات
نىتەبلەك ىتپىتء،پەلىگياــ پـوكەدـــ

ىدياتاعابرات،ىدڭايجنيشـاعرادمادا ـــــ
قىتسود،پىرىتسىنات كىلىشنەپسىيۇســ ـ
نەپ ڭىتقامىتنىـ نىمىقۇتـ ڭىدرالالابـ ـ
كەرۇج انىزىتاـــ ڭىدرالو،پىگەـــــ ــ
.ىدەد»ىدرەبرانءەنىگەرۇج

،پىرىدنادزىساماتماقنىسىمرۇتقىلاح
ىتقامىتنى،پىتلىرانانمىياۋىتقىلاح

ىدەبەج
ڭينۋايل ىسەكلوـــ اعڭايجنيشــــ ــــ
ەدۋسەتكەموك قىلاحــــ نىسىمرۇتـــ ـــ
زىساماتماق ەناجۋتەـــ ىدۋتراسقاجــ ــ
ناتساب ،پىيوقاعنىروىعڭىدلاقايا-ـ
ايتراپانىساراقۇبتلۇراءىعادياتاعابرات
قىلاترو ڭىنىتەتيموكـ نەمـىعىلروقماقـ
ناتو ىيانىشنىرىيەمڭىنىسابتوـىلۇـ
ىلياجىساراقۇبتلۇراء،ىدرىدنىزەس
،پىتراىرەتسىرىك،پىلوبەيـاقسىنوق
سىمرۇت سىبات،پىراسقاجـىساپاســ ــ
تىقاب،ىمىزەس كىدزىسپىۋاح،ىمىزەسـ
.ىتسۇتءاتراىتكەنروكىمىزەس

ىلىج-2016« مىيابۇجــــ يمــــــ
ەگۋتەدمە،پىعىدلاشـانىۋرۋاـىسەپسو

ڭىم350 ،قىداسمۇجـاشقاناۋيــ ــ
نەمۋاسمۇجىدزىمىنەگرەت-ناعيجقىلراب
،ياميوق ەشەن100ـــــ ڭىمــــ ناۋيــ
اتقاسنادزىراق ىدمىيابۇجــــ اراقتۇقـــ ــ
ياملا سىتياقـىلىج-2018ـ »ىدلوبـ
ىعادنىعىشالاقماترىمەتىنادۋاـىلوتىدەد
قازاق لوس،تەمىقاتيالۇگرۇنىشلامـ
ەدزەك نەمىسالابىكەياتنەكشىكلوـ
.ىدەناعلانيقەتواتسىمرۇت،پىلاق

ىتكىلىگرەج رالرداكــىعادنىروـــــ ـ
ڭىدلۇگرۇن نىيادعاجـــ نەننەگلىبـــ ـــ
ىنو،نىيەك راعڭوجىعىشالاقماترىمەتـ
كىتتەمۋەلا ڭىنىعامۋاــ تىقابـ نىعاشـ ـ
ىدرالىشلامـىعادنىنويار ۋرىدناتقىرىتوـ
ىۋناتسىمۇج،پىراپاپىرىشوكـەنىنىيۇت
نەم نىسالابــ ۋتىقوـــ نىسەلەسامــ ــــ
ەگلۇگرۇن،پىشەش يالاتياقــــ تىمۇءـ ـ
.ىداليس

لۇگرۇن اديا-7ـىلىج-2019«:ــ
،مىدلەكپىشوكانىنويارنىعاشتىقاب

ەشەن70 ىشراشـــ كىلرتەمـــ ـەگيۇــ
ڭىم10 اناعناۋيـ مىدەلوتــ رىزاق.ــ ـ
،نىميەتسىسىمۇجادنىسالاقىلياماراق
نىيا ىقاكەبڭەناۋي3000ـاـ ،پىلاـــ ـ
مىسىمرۇت رىۋاتپەجاــــ ،ىدراسقاجــ ــ
ىدمىرادزىراق نەنىزىگەنادـ پىراتياقـ ـ
.ىدەد»مىدلوب

تىقاب نىعاشـــ ىنويارـــ ڭينۋايلــ ـ
نەگرەبپىلاسپىسەتكەموكڭىنىسەكلو
راء،ىناسىن نانناۋيڭىم20ـانىسابتوـ
اشمىسوق تاجاراقــ نەمۋرەبــ ،اسوقـ ـ
ىعات اقسابــ ىدمىيتءــ نادراتتاساياسـ ـ

اقتاساياس،ىدرىدنەتكىلىگي نىتەسەليۇــ ـ
ۋرىدناتقىرىتو ىگەدنىنىيۇتــ رالىشلامــ ـ
ڭىم10 يۇءاڭاجپەلوتـاناعناۋيـ
.ىدلاپىتاس

كەشەۋاش ڭىنىسالاقـــ ىنىعرۇتـــ ـــ
ڭىنڭيپنيجياد ناتسقازاق-وگڭۇجىتقابـ
ادنىرازابادۋاسارازوءىراتقىلاحاراكەش

كىلرتەمـىشراش115 ،رابـىنەكۇدـ ـ
نەنىزىگەن ڭىنناتسقازاقــــ تناقــــ -ــ
تالكوش،لاب،تپيماك نىراتتازىتقايسـ
ىداتاس ىلىج-2019«:لو.ــــــ ــــــ
ادۋاساديا-6 ناعلاتسابـ ادنىياـىشنىرىبءـ
ىگنۇكراء تاراجيتــ زىماموسـ ـاتروـ
نەپپەسە رىبء،پىتەجـاعناۋي5000ـ ــ
ڭىم100اديا نانناۋيـ سىرىكقىتراـ
كىدزىگرىك مىيابۇج.ـ زىمىۋەكەـ ـىسوـ
نەماشقا ىدزىمىنەكۇدـــ ناداتياقــــ ـــ
جەراد،پىرىدنەزەب »زىمىشقاپتالىراعوجنىسەـ
.ىدەد

ڭىنڭيپنيجياد يادنىسوـ مىشەشـ ــ
نىعاشڭىتتەمىكۇىتكىلىگرەجانىۋاساج
ڭىننەكۇد قىدلىج3ــ يامـ نىسىقاـ ــ
يەدلەگۇت مىرىشەكـ نانناتسقازاق،ۋتەـ ـ
تروپمي نەگلىتەـ ڭىدرالراۋاتـ نەدەكـ
نىسىجاب يەدلەگۇتــــ مىرىشەكــ ۋتەــ
ىدمىيتءـىتقايس ىكترۇتىراتتاساياسـ
.ىدلوب

ڭينۋايل ڭىنىسەكلوــ اعڭايجنيشــــ ــ
پىسەتكەموك پىلاسـ نەگرەبـ ـىناسىنـ
اراكەشناتسقازاق-وگڭۇجىتقابناعلوب
ىراتقىلاح ادۋاسارازوءــــ ادنىرازابــ ــ

ىلىج-2018 ـىلەجەراد-1اديا-8ــ
ادۋاس ناعلانراـانىرازابـ رەجۋم360ـ
نەم انىرازابۋلاپىتاسـىلەجەراد-2ـ
ناعلانرا ۋلاسپالابوجىدرەجۋم30ـ
سىلىرۇق ىرادناسىنـ نىسىمۇجياپپاجـ
كەبىج،پاتساب ىلوجـــــ تەينەدامــ ــ
ىرالراۋات ۋرەسكەت،ىعىشالاقــ -ـــــــ
ىكتەر-2،ىساميوقادۋاسۋەدنيتناراك
ادۋاس وگڭۇج،ىساميوقـ ،ڭىتقاجــــ ـ
ناتسقازاق -پىرىكناداراكەشڭىتقاجـ
اعۋعىش تەمزىقــ ۋەتوــ نىيۇءـ ـەناجـ
زىۋا،نەمرتكەلە نەمۋسـ سال،ۋادماقـ
ۋرىتسىعىۋس ىتقايســــ كىدزىگەنـــ ـــ
.ىدلاسناداڭاجنىراتسىلىرۇقىعلىرۇق
كەبىج ىلوجــ تەينەدامــ ىرالراۋاتــ ـ
ىعىشالاق ماتسانەد500ــــ ىدماداــ
ىتكىلىگرەج،پىرىدناتسىمۇج ىعادنىروـ
ڭىنىساراقۇبتلۇراء نىسىرىكــ روزــ
.ىتتالىراعوجەدرەشلوم

نادلىج10 ىرەبـــ ڭينۋايلـــ ـــ
ىسەكلو اعڭايجنيشــــ ۋسەتكەموكـــ ــــ
ڭىنىسىجراق نەنى80%ـــــ نىماتساــ ــ
ناتساب قايا-ــ قىلاحـ ،انىسىمرۇتــ ــ
نويلليم5،پەدمىيەبـاعىتاسـىگزىگەن

ڭىم300 ىشراشــ نەدرتەمــ ماتساـ ـ
ىتقايساناحاپيش،پەتكەم،يۇءنىعرۇت
،پىتەسروكۋادلوقاعۋلاسىدراتسىلىرۇق
ىدرالىشلام لام،پىرىدناتقىرىتوـــ ـــــ
نىعىلىشاۋراش يام،ۋتەدنەكروـ ىسىقاــ
ەناجيۇءنازرا كىتتەمۋەلاــ اعيامـــ ــ
نىتەلىرەب نادرالىتقايسيۇءــــ 100ــ
نانڭىم نىماتساـــ نەمۋس،ىدلاســـ ـــ
سات،ۋادماق لوجــ پوترىبءىتقايسـ
كىدزىگەن ىعلىرۇقــــ نىرادناسىنــــ ـــ
،پىراقتا ڭىم230ـ سىنوقڭىناراقۇبـ
،قاتسىققىۋجەگ500نەمىساترو
كىتتەمۋەلا،يۇد ڭىتقامۋاــ ـىگزىگەنـ
ىتاس ڭىنىبەشـــ تراشـــ نىيادعاج-ـ ــ
.ىتتراسقاج

ڭينۋايل ڭىنىسەكلوــ اعڭايجنيشــــ ــ
سابڭىنىباتشقىلىشسابلوقۋسەتكەموك
اعڭايجنيش«:ڭۇدڭيچڭاۋىسىشسابلوق
ۋسەتكەموك پەشـىعڭىدلاـ ىرادناسىنـ
نەنىنوج ىسىمرۇتقىلاح،ادناقتياپىلاـ
نىعرۇت،ەسەرىسا،ىرادناسىن ،يۇءــــ
پەتكەم،اناحاپيش ـىعلىرۇقـىتقايســــ
ىراتسىلىرۇق سىترۇءــــ يالاتـ لىجـ ـ
ىگىلىدمىنو،ناتقىدنىتاساعلاج زەتـــــــ ـ
لىروك اديالا،ىديەمـ رادناسىنـىسوــ ــ
،سىرىدنوءڭىناراقۇبىعادنىروىتكىلىگرەج
سىمرۇت تراشـ ادۋتراسقاجنىيادعاج-ـ
اتپوتىسياقراء.ىداراقتالورىدزىڭام
ەككەموكاعڭايجنيشنەنىسەكلوڭينۋايل
نەگلەك رداكـ تاسقامىگلەۋارالىدنىراد-ـ
نەپ ناتشىروبـ كەبڭە،يامىنياـ ناعامـ
اساملىزاج ىدالوبادــ نىتيەدـ لىيەپـ ـ
ماساملوبنەمەدۋتەسروككەبڭەـەناج
ىدياملوب نىتيەدــ نەپكىلىشرەكپاۋاجـ ــ
اعاراقۇب تىقابــ نىتاتاراجـ رىبءـ پوتـ ـ
قىلاح »ىدراقتانىرالايرەنەجنيىسىمرۇتـ
.ىدەد

،پانرانىگىلىشنەپسىيۇسىيانىش
ىتقىتسود،پالرىجىدۋسىعوت

ىتتياعىن
قىلابـاعرالاقساب نەننەگرەبـ ىروگـ
قىلاب نەكتەريۇىدۋالۋاــــ نوجءــ .ــ
نانڭينۋايل اعڭايجنيشــــ ەككەموكـــ ــــ
نەگلەك رداكـــ ،ۋتەريۇ«رالىدنىراد-ـ
ۋەتكەتەج،ۋسەتكەموك نىرادلور»ــــــــ
نەپقىلىدنابات كىدزۇ،پىرىدنەلەلۋاســ ــ
ىلىقرارالىدنىراد اكينحەتقىزوــــ ــــ
نەتسەپكىرىشەنىرابەدنىزو،پىتەريۇ
ىتكىلىگرەج،پىتەريۇ ــىعادنىروـــــــ
قىلاكينحەتڭىدرالىدنىراد نىسەروــــ ـ
ىدۋتالىراعوج نەگەتپوك،پىتەلىرەگلىـ ـ
ىعادراتقاج قىلاكينحەتـــ ىتقىتسوبـــ ــ
.ىدرىتلوت

ىلىج-2018 ۋوجنيجاديا-8ــــ ــ

قىلالاق كەيۇسـىساناحاپيشـىلرتنەسـ ـ
ڭىنىمىلوبء-2رالۋرۋا ەتەتـــــ ـاعاـــ
ىرەگاپيش ڭىپۋيلـــــ اعڭايجنيشـــ ــــ
ەگۋسەتكەموك نەپقىلىتقىرىــ شىنىتوءــ ـ
ياعوتناعاش،پىرەب قىلاحقىدنادۋاــ ـ
ڭىنىساناحاپيش رالۋرۋاىقترىسكەيۇسـ
ەنىمىلوب رىبء،پىلەكـــ مىراجـــ لىجـ ـ
نانىعاجۋەدمە ىدەسەتكەموكـــــ .ـــــ

ڭىدلىج-2019 ادنىعاياــ تەمزىقـــ ــ
،پىلاقىتساعلاجلوادناعلوتىمىزرەم
ۋسەتكەموكلىجمىراجرىبءـاعڭايجنيش
.ىدەلەكەنىمىكەب

نەننەكسەتكەموكىلاماتتىعاباعڭايجنيش
ىرەب ڭىپۋيلـ اداناحاپيشـ ـەسەمەنــ
ەدمىلوب ىتقاملاســ ۋەدمەىدرالۋرۋاــ
نىسىقلات يالاتـ ،پىرىتسادمىيۇتەرـ ـ
كەيۇس ـىگەدنىمىلوبرالۋرۋاـىقترىسـ
رىبءـەنىرەلرەكتەمزىقۋەدمە پەلرىب-ـ ـ
،نىرەدمىلىبۋەدمەڭىنىزوء،پىتەريۇ
قىلاكينيلك تەمزىقەناجنىرەلەبيرىجاتـ
نىسىلەجيو نەتسەپكىرىشەــــــ ــــ
.ىتتەريۇاعرالاقساب

ڭىپۋيل« ڭىدزاتسۇـــ ادنىۋلۋابـــ ــ
ناتپاتىك ناعاملاـەنەريۇـــ نەگەتپوكـ ـ
زونگايد ۋيوقـ نىساكينحەتـ »مىدنەريۇـ
ياعوتناعاشىدەد قىلاحقىدنادۋاـــ ــ
ىساناحاپيش كەيۇســ ـىقترىسرالۋرۋاـ
.ياحڭافۋيلىرەگاپيشڭىنىمىلوبء

ڭىپۋيل ىتكىلىگرەجــ ـىعادنىروــــ
قازاق ىشلامــ تارۇمـــ نەپكەبرادياـ ــ
قىتسىۋت نەمىراتسىۋت،پىتانروسانىتاقـ
ارازوء،پىرۇتەگرىب،پىناتقاماتـەگرىب
ارازوء،پىنەريۇ ،پاساجسىيۇك-سىۋاـ
ڭىنىراتسىۋت ىلرۇتءىعادنىعاجۋلەدمەـ
ىدرەلەلەسام ،پىسەتكەموكـەنىۋشەشـ ـ
.ىتتانروقىتسودەنەتە

يالات نادرادلىجــ ىرەبــ ڭينۋايلـ ـ
اعڭايجنيشىگەدرەشلومراۋرىقىسەكلو
ۋسەتكەموك نىسىجراقـــ ،پىتاسوبـــ ــ
ىدۋسىعوت،ۋسەتشى،ۋسالارا ،پىراقتاــ
ڭىنىقلاحتلۇراء ڭەكــــ ەدمەلوكــ ــ
ناج،نىۋسالارا نىۋسەتشىـىلىتقاج-ـ ـ
ڭەرەتـەناج 600.ىدەبەجنىۋسىعوتـ
نانناديام ماتساـــ مىلىعتەرـ رەنو-ــ ـ
نىسىيۇك-سىۋا قىلاكينحەت،ۋاساجــ ــ
ەككىلرەبەش ىقلات،ۋلۋابـــ ىرەبنىمـــ ــ
ىسايسكەل ىدرالىتقايســ ،پىتەتسىروـ ـ

نانڭىم200 ماتساــــــــ تەرماداــــ
،پەلەيبرات تەرماداماتسانان5000ـ
،پىزىگنەىدنىراد نانڭىم10ـ ماتساـ ـ
اعڭينۋايلىدمادا اقپاسنامءـــ پىلىءــــ ـ
پىرەبىج ،پىرىتسادمىيۇـەگۋەلەيبراتـ ـ
ياتاعابرات كىتپىساكنىتيەپتەكانىعامياـ
رداك نىنىسوقرالىدنىراد-ـ پەلەيبراتـ ـ
.ىدرەب

نىقلوتتاقاراق:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

قىيارۇققاميانىتەتەسروكىگلۇنانىعىلراساباعلا،ىعامىتنىراتتلۇكىتتەكەلمەم

)ەتتەب-1ىساب(
ادۋرىدنالراباح« رالانىم»ـــ اسابـــ ـــ
،ۋرەسكەتنىيادعاجقىلاح:ىدلەتپىراد
قىلاح نىيارـــــ ىدۋسىعۇـــ نەم«ــ ــ
اراقۇب نىشۇءـ »نىميەتسىسىءـىتقانـ
ڭىنىلىميق ،پىتەـىماداقـىشنىرىبءــ ـ
ىلايتراپ ىدرالرداكـــ ـىتاسـىگزىگەنـ
،پىرابيەلىرەكشىـانىساراـىساراقۇب
ڭىتسىرىدنوء ىشنىرىبءــ ەنىبەشـــ ــــ
ىتساراق،پاليوب ،پىرابـاعرادنىروـــ ـ
تەمزىق ۋەتوــــ نەمىرەلىتكەيبوــ ـــــ
يەلىرەكشى ڭەك،پىسالاراـ ەدمەلوكــ ـ
رىكىپ قىلاح،پىلاـــ ڭىنىسىمرۇتـــ ــــ
نىتەجاق ۋرىتسادمىيۇـەگۋلىبـ .كەرەكـ

ىدرازان ىلرىعوشنەكتەسىڭااراقۇبـ
كىتتەمۋەلا تەجاقــــ راتپالات-ــ نەمــ ـ
پىۋەتنىرو ناعرىتوــ قىلىپلاجـــ ــــ
ىعادۋماد،پىرىدنالرىعوشـەگرەلەلەسام ـ
ىدۋشەش لىعۇشــ پىتۇكــ ناعرۇتــ ــ
نىيق،ىلرىسەك ەگرەلەلەسامــــــ ـــــ
نالرىعوش لىگزەمقازۇ،پىرىدـــــ ـــــ
يەملىشەش ەلەكــــ ناقتاجـــ قىلاحــ ــ
ىعادنىسىمرۇت ناتحيراتـــــ ناعلاقـــ ـــ
ەگرەلەلەسام ،پىرىدنالرىعوشـــ نەم«ــ ـ
اراقۇب نىشۇءـ »نىميەتسىسىءـىتقانـ
ىدنىيۇتء نىناسىنــ پەتترەزــ ـاعاتروـ
ۋيوق نەتكىليەدەك.كەرەكۋراقتاەناجـ
لاماقنادۋتلىرا نىرەتكىتسىتەجۋلاــ ــ

لىۋا،ەگۋتيەڭەك،ەگۋەدمەكەب -ـــــــــ
ڭىتقاتسىق نىۋنەدلۇگــــــ ياپپاجــ ــــ
ەگۋتەلىرەگلى ىدمىيتءــــ ارىپىسرىبءـ ـــ
تاساياس ىدرالاراش-ـ ەدرۇتـىلرىعوشـ
اققىلاح،پىراعىش اققىلاح،ناعلانراــــ ــــ
اققىلاح،ىدمىيتء ارىپىسرىبءـىليالوقــ ـ
ىتقان ڭاتاق،ىدرەتسىداــ ىدرالاراشــ ـ
اعاترو ىتقىلاح،پىيوقــ ـاقتىقابـەكىتــ
نىتەتلەنەك رىبءـــــــ پوتــ ناسىنــ ـــ
ىدرالايرەنەجني ڭىناراقۇب،پىراقتاـــ ـــ
ارىپىسرىبءنىتەرىتلەكنايزـەنىسەددۇم
ۋاد،نەمراتقىلىشياق ىدرالراش-ـ ۋشەشـ ـ
كەرەك تەمزىق.ــ ادنىنروـــ كەبڭەــ ــ
ۋرىڭىسء ۋەتوتەمزىقـىتكىرەـەناجـ

نىرادلىميق قىدماعوق،پىتەدڭەرەتـ ــــ
رەتشۇك نەمـ ڭىلاقـ ەنەسلەبىناراقۇبـ
اعۋسىلاستا ،ناعنالرفيس،پاتسابــ ـــ
نىيەگڭەدۋەتوتەمزىقنەگنەلىلەدرەز
راء،پىتالىراعوج ىلەجەرادـــ ايتراپــ ــ
ىرادمىيۇ ىدرازانـ ،پىرىدنالرىعوشـ ـ
شۇك ڭىلاق،نىتارىتسىيۇـىتتاۋق-ـ ـــــ
ىلايتراپ رالرداكـــ ـەكتەكەراـەنەسلەبـ
ىعادماعوق،نىتەلەك الاسراءـــــ نەمـ ـ
قىلاح نىتاسىلاستالاباجـىساراقۇبـ
اشامات ڭىديادعاجــــــ نىۋساتپىلاقــ ــــ
.كەرەكۋتەلىرەگلى

ادۋرىدنالراباح« رالانىم»ـــ پالاتـــ ـ
ىرادمىيۇايتراپىلەجەرادراء:ىدلىتە

قىدمىيۇ ىتقىلىشسابـ ،پىتيەشۇكــ ــ
ىدنىيۇتء قىلاحـ ىرادناسىنىسىمرۇتـ
نىگىدمىزىت ،پەلىگلەب،پىسادلىقاــ ــــ
ىدنىيۇتء تەمزىقــــ نىرەتتەدنىمـــ ـــ
ەسەكياس ،ەگرۇت؛ىۋتەلىرەگلىــــ ــــــ
اعىتاس پىلوبءــ نامءـاسابـاعۋراقتاــ ـ
ەشىلرۇت،پىرەب ەشىلرۇت،ىگەدرىڭوــ ــ
ەشىلرۇت،ىعادالاس ـايتراپـىعادىتاســــ
ياتتىعابـانىرادمىيۇ راتپالاتەكەج-ەكەجـ
تىگۇ؛ىۋيوق كىلىشكەتەجـىلىقراــ ـ
ايتراپ،پىتيەشۇكىدۋتە قىلاتروـــــ ــ
نىرالۋرىتسالانرو،نىرەدمىشەشڭىنىتەتيموك
تەمزىقـەناج نىراتپالاتـ يەلىرەكشىـ ـ
ىگزىگەن،پالراباح ڭىنىتاســــــــ ــــ

ەبيرىجات نىرەتسىدا،نىرــەلـــ ەناجــ ـــ
كىدنىزۇجسىء نىرەلەجيتانـ قىلوتـ ـ
سىء؛ىۋەلەنيەب راعىشـىتكىدنىزۇجــ ـ
نىيۇتء ىدناباتـەگۋتەــ راب،پىلوبـ ــ
اعاماش،پىلاسـىتشۇك ،پەتسىياراقـ
اراقۇب نىشۇءـــ ىتقانــ ۋەتسىسىءــ ـ
نىرادناسىن .كەرەكۋرىتسالانرويملىعـ
ىتكىدلىشەروت،ىتقىدلىشامروف ــــــــــــ
ىگزىگەن،پىيت ڭىنىتاســ نىعىلاپترىۋاـ ـ
ەگۋتەدلىڭەج رازانـــ ـىسقاج،پىرادۋاـ
نىشـىتسىء ەدنىنامـ ،ۋەتسىـىيانىشـ
اراقۇب،ۋەتسىيادىعاديوـىتسىءـىتقان
.كەرەكۋەتسىپىتەيادنىتالوبىزار

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

ىدزاجەگرىبنىناتسادىلالىعۇشڭىنىسىمرۇتقىلاح،پىلوبەنەتەيادناجىليۇءرىبءياتاعابراتنەمڭينۋايل
)6(ۋلوشىگەدنىنوجىۋتەلىرەگلىلەدەجىدۋرۇققاميانىتەتەسروكىگلۇنانىعىلراساباعلا،ىعامىتنىراتتلۇكىتتەكەلمەمڭىتقاميا
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كىرەسراديد:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

زىمىشلىتء ۋنەريۇ.ىديالراباحيەمۋاجڭىزـ
نىرادلايرەتام لىزىق،ىدزىكتەجـانىرالىسابتوـ ــ
تەينەدام نىزىلادءـــ ارازوء،ىدالايسرۋكسكەــ ـ
نىشۇءىرادنىعرۇتقاتسىق،ىدنەريۇـەبيرىجات
ىعادزىمىعامياىرەبناتقىۋج...ىدەتسىرەتسىىتقان
رالالاق،نادۋا نىسەيبراتۋنەريۇنىحيراتايتراپـ
قىدلىج100ڭىنايتراپ،پىتەتسىرويەلىرەكشى
يحيرات نانىراپاسـ لىقاـ تاساراپ-ـ شۇكەناجـ
ۋنەريۇ،پادلىباق نىرەتكىتسىتەجـ نىشـ ەدنىنامـ
اعاراقۇب ىتقانـــ ڭىدۋەتسىسىءــ ـىشۋاعزوقـ
.ىدرىدلانياەنىشۇك

ىنۇك-3ڭىديا-4 ياعوتناعاشــ ـىنادۋاــ
نىرادلايرەتامۋنەريۇموكتراپقىدلىۋارەجاڭاج
ۋزىكتەجـانىرالىسابتو تەمزىقـىتكىرەـ ۋەتوـ ـ
نىلىميق -پىرۇجء،نەگەلەدگەىساج،پىتەتسىروـ
ىۋرۇت زىسيالوقـ رىبءــ مىلوبءـ ـايتراپـاقاسـ
ىدرەبپىراپانىرادلايرەتامۋنەريۇەنىرەلەشۇم
ىلەلەكڭىنىسەيبراتۋنەريۇنىحيراتايتراپىراء
.ىدرىدنىسۇتءنىبالات-اناسىن،نىنامء

رىموء« ڭىنايتراپ،پىنەريۇـىيوبـ يحيراتىلۇــ
نىراپاس ڭىنىرەلەشۇمايتراپ،پاتقاسكىرەبەتسەـ
نىعىلراساباعلا ايتراپ،پاتقاسـىگڭامـ ىرەتسىــ
نىشۇء رىموءـ ىدەد»نىمياساجسەرۇكىيوبـ
رەجاڭاج ىعادنىلىۋاــ اقاســ ايتراپــ ـىسەشۇمــ
.ەنەرىبەتنەگرەبيادۇقناقشىلاق

ىراسقىبوق ىعادنىنادۋاىلايمونوتۆالۇعڭومـ
،نىرەلەشۇمايتراپىعامۋاكىتتەمۋەلاـىعرىشنىياب

ىدرادنىعرۇت پىرىتسادمىيۇـ لىزىقـ تەينەدامـ ـ
كىتسينۋمموكوگڭۇج،پىتالايسرۋكسكەنىزىلادء
ڭىنىسايتراپ كىتسيلايستوس،ىۋلىرۇقـــ ـاڭاجـــ
ۋرۇقـوگڭۇج ىدنىسـ كىتسىرەكڭوتـ ىتحيراتـ
يەلىرەكشى ايتراپ،پىرىدنىعۇــ ڭىنىرەلەشۇمــ ـ
قىلىتشىروب نىمىزەســ مىلرۇعاناــ .ـىتتيەشۇكــ
كىلىشپوك ،قوجزوسء،ىتحيراتنادزىۋارىبءـ
اتتايلاماىتشىروبكىلرىۋاد،پاتقاسكىرەبەتسە
اۋحڭۇج،پەلىگيا ڭىنىتلۇـــ نىۋنەدلۇگـىلۇــ ـ
نىراتقىدنىتاسوقنىرەتسەلۇزوءـاعۋرىساـەگەزۇج
.ىدرىدلىبء

نىجلىبرودء ـىعىليابـىشۇكماداقىدنادۋاــ
ڭىنىسەمەكەمۋرىدنادزىساماتماققىدماعوقـەناج
ۋسلارام ادنىعاتسىق-3ىتساراقەتوتـانىعىشالاقـ
نىتارۇت تەمزىقـ قاتسىق،ىرەلەشۇمڭىنىتەرتاـ
ڭىنىلىۋاىترۇكىدنىيەك-ىدنىرەگلىىرالرداك
سابراس ۋسناعيۇق،انىعاتسىقـ ڭىنىسامرەفلامــ
ناعيۇق ڭۇدۋايچـەناجـانىعاتسىقـ كىتتەمۋەلاـ ـ
قىزو،پىرابـانىعامۋا تەمزىقـ نىرەلەبيرىجاتـ ـ
.ىدنەريۇ

تەمزىق ىشنىرىبءڭىتقاتسىق،ىعىتسابڭىنىتەرتاـ
ڭايلـىيجۋش ،پىنەريۇنىحيراتايتراپ«:نىجـ
ىتتاسقامـىگلەۋا ىتسىء،پەلىگياـاتتايلاماــ ــ
.زىمارىتساعلاجىگڭامىدۋەتسىسىء،ىدۋالراپسوج
-قاتسىقەناجقامۋاكىتتەمۋەلاىلۋادڭاتزىبء
نانىساكيەچايـايتراپتەرتا ىلايتراپ،پىنەريۇـ ـ
ڭىدرالرداك قىلىشاۋراشـ سىء،ۋرۇقـــ ۋەتسىـ ـ

نىساتنى پاعزوقـ ،قىتدراگناۆاڭىنىرەلەشۇمايتراپ،ـ
كىلىگلۇ نىلورـ قىلوتـ -لىۋا،پىرىدنەلەلۋاسـ
ىدرەتتەمزىقىلرۇتءىگەدۋرىدنەدلۇگىتقاتسىق
.ىدەد»زىمارىدناتقانايتىتقان

سىترۇء ناققوسـ ناروبـ قىلالاقكەشەۋاشـ
اراكەش قىلاكيمونوكەـ كىتسەبلەسـ نەمىنويارـ
كەشەۋاش قىلالاقــ تەكەلمەمـ لامـ ـەنىكلۇم-ـ
ۋسوقـىجراق ڭىنىگىتسەتكىرەسـ رۇعادـىلىشاـ
قىتتلۇ نىتارۇتادنىعاتسىقـىقپاجەزەرەتـىلىۋاـ
تەمزىق ڭىنىتەرتاــ ىرەلەشۇمـ نەمـ قاتسىقـ ـ
نىرالرداك قاتسىقـ ڭىنىرادنىعرۇتـ نانىعىدناماـ ـ
ىتتاق رالو،ىتتادڭالاــ قاتسىقـ ڭىنىرادنىعرۇتـ ـ
الۋا،پىرابـانىرالىسابتو يۇء،ىناعروقـ ىسەبوتـ
نىگىدزىسپىۋاحڭىدرالـىتقايس يۇء،پىرەسكەتـ ـ
تالوبـەنىسەبوت ياتقاتـ پىتانروـ قاتسىقناقتاجـ
نانىرادنىعرۇت ەدنىزەكرەدـــــ نىراتسىمۇجــ ــــ
،پىتاتقوت ناروبــ نانناعلىسابـ سىلىرۇقنـىيەكـ ـ
رەلرەكتەمزىق،پىزىگرۇج ڭىتكىلۇم-لامنەمــ
.ىتتەپالاتىدۋتەكىدلىپەكەنىگىدزىسپىۋاح

تەمزىق ىشنىرىبءڭىتقاتسىق،ىعىتسابڭىنىتەرتاـ
يۇحڭاۋحـىيجۋش ۋنەريۇنىحيراتـايتراپ«:ـ
نەنىسەيبرات تاساراپ-لـىقاـ تاۋق–شۇكنەپـ
ىعادلا،پادلىباق تەمزىقــ ڭىناراقۇبادنىسىرابـ
يادىعاديوـانىسىمرۇت تلۇراء،پىلوبءلىڭوكـ
قاتسىق تەمزىقـانىرادنىعرۇتـ ۋەتوـ نىساپاسـ ـ
.ىدەد»زىماتالىراعوج

ىدەتسىرەتسىىتقان،پىزىكتەجرىيەم،پىنەريۇنىحيراتايتراپ

قىيانىشلۇقاعۋرۇقڭايجنيشكىتسيلايستوساشوگڭۇجىگەدرىۋاداڭاجكىيەرىدنەلىتكەياد،كىيەنەريۇنىحۋرڭىنىسىلىجامءەمىگڭاىگەدنىنوجىتەمزىقڭايجنيشڭىتقىلاتروىكتەر-3

ڭۇدناش ڭىنىسەكلوـ ـىلاماتتىعابـاعڭايجنيشـ
قىلىشسابلوقپەشىعڭىدلاىتەمزىقۋسەتكەموك
نانىباتش ،ادناعاراقـاعۋسىعۇـ -29ڭىديا-3ـ
ڭىنڭايجنيشـىنۇك ىرەدمىنوـاتقامـ ڭۇدناشـ ـ
ىزىحـىسەكلو قىلاراقىلاحنادۋمـ ادۋاسراۋاتـ
ادنىعىلاترو ،ناققىشيمسەرەنىسىلەجتەنرەتنيـ
تەنرەتني ناققىشـەنىسىلەجــ لوسـ 37ـىنۇكـ
نىروپىساك پەسەـــ ىتيشء،پىشاـ ڭىناتقامــ ـــ
.نەكتەجاعاننوت9806ىرەشلومقىتتاس-ادۋاس

ڭايجنيش ڭىنىساتقامـ ەنىزۇجەينۇدـىساپاسـ
ىگزىگەننىتەلىرىدنوىساتقامڭايجنيش.ـىلىگيا
ڭىدرەلرىڭو ىرىبءـ راقشاق__ـ ،ۋسـىعامياـ
نۇك،قارىپوت ـنەگنەيۇسانىعىلىدلازباۋلىج،ىرۇنــ
ىعڭوس،نەتكىد ىسالاسىبىساكاتقامىرادلىجـ
زىسكىدزۇ ىراعوجـ ىدىمادـىلاپاسـ -2020.ـ
راقشاقـىلىج ادنىعامياـ 539نويلليم5ىنىيجـ
ڭىم ەدنىشىڭىنۇم،ىدلىگەـاتقامـەگرەجۋمـ
،نەكراي،ىسابلارام،تاۋازياپء اعرۇپوي،تىكەمـــ ـ
ىلراتاق ىلاپاســ اتقامــ نىتەلىرىدنوــ ىدنىيۇتءـ ـ
نويلليم4ىنادۋارەجنەگلىگەاتقامادرادنادۋا

.ىتتەجاعۋم700ڭىم632
ڭايجنيش ىراعوج،لىساناعرۇتپىنۇتىساتقامـ
نىعىمامـاتقامـىلاپاس اتقام،ترىسنەدۋرىدنوـ
نەنىتيش ىتقىشلاتاقسىقنەمىگولەبپوشء-مەجـ
ىدرەدمىنوىتقايسىيامكىدمىسو،ىعىمامـاتقام
اتقامىتقىشلاتاقسىق،ىدالوبەگۋەلرەنام،ەگۋرىدنو
نىگەبەكاتقام،لايرەتامنىتياساجـاشقاـىعىمام
.ىدالوباعۋنالادياپەدنىتەرپوشء-مەج

نىرەدمىنوـاتقام« »ۋراعىشەنىسىلەجتەنرەتنيـ
ڭىنىناسىن ىزىح،ەدنىتەرـىساعلۇتـىشۋراقتاـ ــ
قىلاراقىلاحنادۋم راۋاتـ ادۋاسـ تازـىعىلاتروـ

نەكلۇ،ىتەنرەتني ىدناســــ تەمىلامـ ەناجـــ ــ
نيچكولب نانىساكينحەتـ قىلوتــ ،پىنالادياپــ ـ
ڭىنڭايجنيش اتقام،اتقامـ اتقام،ىتيشءــ ىگەبەكـ
نىتەلىرىدنو ڭىنڭۇدناشنەمىرەلرىڭوـىگزىگەنـ
ادۋاسـىگزىگەن ۋرىدنوءىعادنىساراىرەلرىڭوـ
نەم ىدۋتاسـ قاسۇ،نىعاش،اترو،پىرىتسىلىيۇتءـ
نىگە،ڭىدرادنىروپىساك نىتانادلىعۇشنەمىعىلىشاۋراشـ
ىجراق،نىيقۋارۇقىجراقڭىنىرالىسابتوـىشنىگە
،پىشەشنىرەلەلەسامب.ت،ۋلوبتابمىقۋارۇق
نىنۇقكىدنىزوتاراجيت،پىتيازانىرادنىۋبادۋاس
.ىدارىتترانىسىباتڭىدرادنىروپىساك،پىتەدنەموت

ڭىنڭايجنيش« اتقام‹ــ نىرەدمىنوــ ەگىلەجـ ـــ
ۋراعىش ،اعرادنىروپىساكىعادڭايجنيشنەمڭۇدناش›ـ
نەمۋرىدنوءـەگرەلرەگادۋاسـىشتاراجيت ۋتاسـ
ىتسىرىك،زەت،ىليالوق،نەكسىلىيۇت ،نىتارىتتراــ
ىدناياب نىتيمادــ رىعۇتـ ىدرىتساتپىلاقـ ىدەد-،»ـ
ڭۇدناش ڭىنىسەكلوـ اعڭايجنيشــ ىلاماتتىعابــ ــ
ۋسەتكەموك قىلىشسابلوققاجىعڭىدلاىتەمزىقـ
ڭىنىموكتراپـىباتش ساب،ىيجۋشـ ،ىشسابلوقـ
راقشاق قىتقامياـ ىيجۋشراسابنىروڭىنموكتراپـ
.يۋڭىچڭاج

ڭىنڭايجنيش ڭىنىرەدمىنوـاتقامـ نادۋمىزىحـ
قىلاراقىلاح راۋاتـ ادۋاسـ ادنىعىلاتروـ تەنرەتنيـ ـ
ىۋعىشـىتتاسءـەنىسىلەج ڭىنىساتقامڭايجنيشـ
اراقىلاح،ىشىءلە نەمـىلاپقىـىعادنىرازابـــ ـ
كىلەكەساب نىتاۋقـــ نەمۋتالىراعوجـ ،ەگرىبــ ــ
ڭىنڭايجنيش اتقامــ ڭىنىسالاسـىبىساكــ نىبيتـ ـ
نىسەجەراد،پالاڭاج نىۋتالىراعوجـــ ،پەبەجـ ـ
راقشاق انىۋمادقىدماعوق،قىلاكيمونوكەڭىنىعامياـ
.ىدەرەبمەد

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

قىلاراقىلاحنادۋمىزىحىرەدمىنواتقامڭىنڭايجنيش
ىتقىشەنىسىلەجتەنرەتنيادنىعىلاتروادۋاسراۋات

ـادياپنىساتقامڭايجنيشH&M«ـاتقىۋج
سابنادۋنال زىماتراتـ راجپەد»ــ ،پىلاسـ ـ
تەنرەتنيـوگڭۇج نىعىلىزارانڭىنىرالىشۋنادلوقـ
سىملىتيا،ىدرىدۋت ادڭايجنيشـــ نەپقىلروز«ــ ــ
تاجرىبىزابءقارىدناسنەگەدراب»ۋلاسـەككەبڭە
ڭىدرادمىلىرۇقنەمرالىتسىمىقوسىملىتياـىتتەين
ناعراعىشناديوـاناقاساق يعلىشناقتاراتەناجـ
رىبيەك.ـىگىرىتو ەسەلىىرادنىروپىساكلەتەشـ
قا،پىگىنىج نەپـ رىبء،ىدرىتسىتاشـىناراقـ ــ
مىلوبء سىتابـ تاراپقاـ ىرادلارۇقـ نەپقىدنىشـ ـ
ەيۇك،پىتاراتڭايا-كەسوزىسۋاتقوت،ياپساناس
نىۋماد،نىعىلىتقىنروڭىنڭايجنيشڭىدرالو.ىتقاج
ناعنىرۇـاعۋرىتقىلىب ڭاتاقزىبءنىتەينايقرۇسـ
!زىمارۇتىسراقلىتابناعوەناجزىمارىعزاج

نۇك ۋسۇتءـ ىتىقاۋـ زىدنۇك،قازۇــ نەبـ ـ
ڭىننۇتء ارۋتارەپمەتـ ەناجنەكلۇـىعىلىشامرىياـ
نىۋاج،قىلىشقاعرۇق ۋلوبزاــ ىدنىسـ ـاشاماتـ
تراشۋسوء ڭايجنيش،ناتقىدناعلوبـىيادعاج-ـ ـ
،نەكلۇىعاشاۋاقاتقام،ىلاپاسـاشقىرياـىساتقام
ىراتقىشلات ادڭايجنيش.ىدەلەكقاـىسۇتء،نىزۇـ
ناعۋت رالالابـ نانىرالياداشراقـ ڭىنىزىتاـاتقامـ ـ
ادنىناج پىرۇجءــ ىدەتەجرەـ لوس.ـ ادراتقاشـ ـ
نىيج نىرەت-ـ ەدنەگلەكـىلىگزەمـ كىلىشپوكـ ـ
ڭىتكەبڭە ڭىتسىبات،نىنامءــ نىتىقابـــ ـەگرىبـ
اتقام،ىدەنىزەس ىزىتاــــ ڭىدزىبءـ ىتتىقابـ ـــ
ڭىدزىبءناعو،ىتتەپسىىگىسەبڭىدزىمىرىموء
نەگەدـاققاشالوب زىمىگەلىتـ نەگلەتكۇجـ -ەنا.ـ
ىسىشۋقوەۋشادپىيەسەەدزىبء،ەشنەگەدـەنىم
ڭىدلىۋا،قىدلوب ناقسابماداقاتياقـانىعارىپوتـ
اتقام،ەتتاس پىرەگزوسىنىروكىعايابىعادنىزىتاـ
ناعنادنامازىسوادنىزىتااتقامىعاتقامۋاڭەك:ىتتەك

رالانيشام پەدلىرۇگـ ،پاتساقيوـىلرەب-ـىلراـ
مىقۇت ىدنايز،ۋبەسـ ىدرەتكىدناجــ نادۋيوجـ
مىنوء نىيەدـاعۋانيجـ قىلوتـ ەناجۋسالانيشامـ
زىسرەفوش نەمروتكارتـ ەگەزۇجۋەتسىسىمۇجـ
ناقسا ياتتلۇبـاشقا.ـ ەدنىشىڭىنەپروكـاتقامـ
ناقتاج ىدرەتسىنىروكۋانىسواعرالاقساب،ەدزەكـ
اناتتاش نەگەلەمىگڭاــ ڭايجنيش،ەدزەكــ ـاتقامــ
ادنىزىتا اناعـ نىتالوبــ قاپپاــ سۇتءـ اشرابـ ــ
ڭايجنيش ڭىنىرەتتنەزرەپتلۇراءــ لىڭوكـــ ــ
.ىد-ناعلانياانىشىناتقامىگەدنىگوك

زىبء ادزىمىلىۋاـ نادرادلىجـىعڭوسـ ىرەبـ ـ
ناعلىۋت ناساروـ اۋكەگرىبەگرەتسىرەگزوروزـ
ڭىدرالالاق،سىلبو،قاميا،قىدلوب ـىعىلرابــــ
ماداقەنىرىۋادلوجساتىتقىدمادلىجىراعوج
قاتسىق،پىساب ،اشقابالابەدنىرابڭىتقاتسىق-ــ
تەينەدام،اناحمە ڭىناراقۇب،پىنىلاسـىتكنۋپــ
ىسىمرۇت ناعرابـــ نىياســ سىرىك،پىقلاشـ ــ
ڭىدۋياب،ڭىدۋرىتترا ىرادلوجــــ نانوــ ىراـ
.ىتسۇتءيادڭىلاقمىلرۇعاناىرالاتلاق،پىيەڭەك
ىعادڭايجنيش ،پىسەتشى،پىسالاراتلۇراءــ ــ
ۋتات،ىتقامىتنى،پىسىعوت رىبء،پىلوبـــ ىليۇءـ
ـقاباستيجيمرۇنلازۇگ.ەدۋتونىقاجيادناج
زىمىسات ادرادلىجـىسو«:ــــ زىبءـ ادزىمىلىۋاـ ــ
ناعلىۋت ،قىدلوباۋكـەگرىبـەگرەتسىرەگزوـ ـ
مىيك رەشى،كەشەك-ــ نىعرۇت،ساــــ ،يۇءــ
سىرۇجء سىرۇت-ـ اشنىرابىراليادعاج-تراشـ
،ىدراسقاجنىياسناعرابزىمىسىمرۇت،پىراسقاج
رەلىگەديۇ الاب،قوجزىماشقاەگۋتەسروكۋرۋاـ
زىماماشـاعۋتىقو ىديەملەكـ نىتيامادڭالاپەدـ ـ
ىدلوب تازيلاء،ەسەد»ـ نۇعرۇتـ :زىمىساتقاباسـ
نەم« ڭىتتەمىكۇـ -لىۋانەگەتپوكەدنىگەموكـ

قاتسىق ڭىنىرالىسابتوـ پىلاسيۇءڭەك،زىسپىۋاحـ
زىسمىسوءڭىنمىرەتكىرەسىعادمىناج،نىعىدناعلا
زىراق پىلاـ قىلىشاۋراشپىنەيۇسەنىشۇكزوءـ
سامىجاق،پىرۇق سىنىشلۇقــ نەپـ ڭىتتەمىكۇـ
پادلوق ڭىنىۋاتتاۋق-ـ سىبات،ادنىساقراـ ـڭەدـ
ڭىنىرەليەگ پەدنىترىبـ قىلىشلومىلامرىتسىلاسـ
.ىدەد-،»مىدروكنىگىدنەكتەجەنىيەگڭەد

رىزاق ،سەمەاناقسىنىروكمەساادڭايجنيشـ
ناعنادنامازىسو ،ىتتىقابقىلاح،رابرالىعلىرۇقـ
ىتتامالاس،شىنىت رىموءــ ڭىدرالۇب،ەدۋرۇسـ ــ
ىعىلراب سىملىتياــــ ادڭايجنيشـــ نەپقىلروز«ـ ــ
ۋلاسـەككەبڭە راب»ـ نەگەداققارىدناسنىتيەدـ
.ىدالاناسسىراتيوتىدنەمراپڭە

ڭايجنيش ناعو،زىسكىشرىك،قاپپاـىساتقامـ
ڭىنو،اعۋشاشۋسسال لوجاعۋلاسقادانىتاـ
زىميەمرەب رىبيەك.ـ نەمىرادنىروپىساكلەتەشـ
ڭىنىرادمىلىرۇق ڭايجنيشـــ انىساتقامـ كەشــــ ـ
كەبڭەڭىنىقلاحتلۇراءىعادڭايجنيش،انىۋيوق
ەنىسىمەج زىبءـانىۋعاجـەيۇكــ لىتابـ ـىسراقـ
ەدزىب،زىمارۇت ىدڭازناتءەگزىمىزونەدلەۋاـ
قىقۇ ىدزىمەددۇم-ـ نىتياعروقــ مىنەسـ ،ەدـ
سىءقىلرابنەگەتسىڭايجنيش.رابەتتەلىباق
يادناقشە ەينۇد،زىسايرىراءقىشا،زىسەپكۇبـ
ەتونانىعانىسيادناقراءڭىتحيراتنەمىزۇجء
يادناقراء،ىدالا ترىســ شۇكـ ڭىنڭايجنيشـ ــ
الوبىگرەدەكانىعىلىتقىنرونەمـىعىلىدمىساراج
ڭىنڭايجنيش،ىدياملا نىۋماد،نىۋنەدلۇگــــــ ــ
ناعناتقۇسـەگۋرىدلۇب كىدمەنۇكساقيادناقراءـ
نەپ تەكەرا-سىءـ ىزوءەنىبۇتزوءادنىرىقاـ
.ىدالوبمىدنىتپىتەج
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زىميەمرەبلوجاعۋشاشۋسسالناعو،زىسكىشرىك،قاپپاىساتقامڭايجنيش
:ىمىيۇرالىشۋقوىسەۋشادڭايجنيش

رالرداكـىلايتراپـاتقىۋج□ ناعاشروقـاتقامۋاـىتساراقـ نىلىميقۋاڭو-ۋەتتەرنىعىلازاتـاتروـ
.ىتتەتسىرو

ىدالازاتىناتروناعاشروق،پەتسىسىءىتقان،پىنەريۇنىحيراتايتراپ

نىحيراتـايتراپ ادنىسىرابـىسەيبراتۋنەريۇـ قىتقامياـ ىسالاقۋحيشڭىنىبەتكەمانيستيدەمـ
ىلايتراپىتەرتاتەمزىقنىتارۇتادنىعامۋاكىتتەمۋەلاناۋييۇسنيجـىسامراقسابـىلامءـىحيۇك
ىدرالرداك رىقوق،پىرىتسادمىيۇـ قىسقوق-ــ نىتالاسـ ناۋييۇسنيج،پىرۇجءالاشىقسىق،اتلاقـ
نىعاش ڭىنىنويارـ نەگىرەـىعادنىترىس-ـىشىءـ نادراقـ ،پالازاتىتقىسقوق-رىقوقناعلاقنىيەكـ
.ىدلوبەيانىۋاقلاڭىدرادنىعرۇتىعاتقامۋاىتساراق

كىرەسنەدلۇگىشلىتءىتكىرە،يۇحوگڭاجزىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ىلراتاقH&Mـاتقىۋج ارانىشىءــ لەتەشـ ـ
ىرەتكىتسەتكىرەسـىساكرام نەپقىلروز«سىملىتياـ
ەككەبڭە ىدلاســ ىدنەگەد»ـ ۋاتلىسـ ،پىتەــ ـ
پەد»زىماتراتسابنادۋنالادياپنىساتقامڭايجنيش«
راج نىنادرىعىزڭىنمادانەمىنىشسىءلۇب،ىدلاسـ
ىداتانياق ىعادڭايجنيش!ــ ىراعوجــ پەتكەمــ ــ
ڭىتقىدنىش،قوجزوسء،زىبء،ەدنىتەرىسىشۋقو
ىلىقراۋتياىدزىمىنۇءكەرۇجەناجنىراسپاج-ياج
ىعاتسىتاب،ىعاداكيرەما ڭىدرەتشۇكىسراقاعوگڭۇجـ
.كەرەكزىمىۋرەبسىراتيوتانىڭايا-كەسو

ـروز«سىملىتياەدنىسىرىدنواتقامڭىنڭايجنيش
نەپقىل ۋلاسـەككەبڭەـ ەدلۇم»ـ ناعلوبـ .سەمەـ
ەديەگڭەدىراعوجەدنىسىرىدنواتقامڭىنڭايجنيش
ۋسالانيشام ناشاقەدلاـ اتقام،ناعلىرىساەگەزۇجـ
ۋرەت ڭىنىلىگزەمـ مىتەدەدنىزوـ پوكـ ـاتقامـ
ىشۋرەت ىدرالىشسىمۇجــ مادا؛ىديەبنىستەجاقـ ـ
نەمىشۇك ەدرەلرەجنىتەتەتەجاقىدۋرەتاتقامـ
رالىشسىمۇجـىشۋرەتـاتقام اۋحڭۇج«ـ قىلاحـ ـ
ڭىنىساكيلبۋپسەر كەبڭەـ رادڭازـىتقايس»ـىڭازـ
ۋلوبىتكىرە،لىداء،ياسەگرەلەجەرەڭازنەم

ەدنىزىگەنـىبيسنيرپ نەمرادنىروپىساكـىتسىتاقـ
كەبڭەـاشنىيوبڭاز لوقـانىماتقوتـ ،پىيوقـ ـ
ەنىتسۇڭىنو.ىدالوبەياعىقاكەبڭەـىتسەكياس
اتقامڭىدرالو نىتەرەتــ ىدرەجـ ىۋادڭاتـ ادـ
يەدلىكۇب ەدنىرەتكىرەزوءـ ،ادناعاراقاعۋسىعۇ.ـ

ۋاياتـەگنۇك50 ۋرەتـاتقامـ اتقامەدنىلىگزەمـ
نىتەرەت ڭىدرالىشسىمۇجـ ىۋەرىبراـ ڭىم10ـ ـ
نانناۋي ماتساـ ىداباتـاشقاـ نەكەـ ـەنىگەبڭە.ـ
پىنەيۇس نىراتسىمرۇتڭىنىرەدزو،پىۋاتـاشقاـ
ڭىدرالۇب،ەشەدنە،ىداتراسقاج نەپقىلروز«ـــــ ـ
ۋلاسـەككەبڭە رابىسىتاقيەدنەننەمنەگەد»ـ
.ىدەلەكزىمىعارۇسپەد

ىعاتسىتاب،ىعاداكيرەما ـىسراقـاعوگڭۇجــــ
ڭىدرەتشۇك زىسنىسيقـــ ىراتقارىدناســ نەمــ ـ

H&M،NIKEىلراتاق لەتەشــ ىساكرامــ ــ
ڭىنىرادنىروپىساك ،اتاراقەنىرەتتەكەراـىقاروسـ
راتساجتلۇراءىگەدنىسەۋشادنافىشڭايجنيش
نەم رالىشۋقوـ تاعاباقـ سەكرى،پىنەتكەكـ -ــ
سەكرىت تكاف،پىتاقنۇءــ ڭىدرالوـىلىقراــ
اققىدنىش نىتياپساناجــ نىرەدزوسـ پەلەرەكشاـ ـ

ڭاكۋف.ىدرىعزاجڭاتاق،پىلاەنىزەتنىسەناج
نانىسالاق يالىبساتقاباسنيبنىۋڭاۋنەگلەكـ
ڭىنەم«:ىدەد ماتسانادۋم100مەشەش-ـەكاـ
نىزىتاـاتقام شىۋاتسابنەم.ناعلاەگەمرەتوكـ
ىشۋرەتاتقامزىمىيۇء،ادمىعاشناعىقوپەتكەم
راتاج،قاماتىدرالو،نىتەتەتسىىدرالىشسىمۇج
نەمنىرو نادۋادماقـ پىلەك،ترىسـ نەكتەك-ــ ـ
زەيوپ ڭىدۋالاترونەم.نىتەرەتوكەدنىرەتتەلەبـ
ادنىعىدلىج-3 ناعىقوـ زىمىسابتوـىلىجـ اتقامـ
،ىداتسابەرەتاتقامپىنالادياپنانىسانيشامۋرەت
نادرادلىجقىۋج ىرەبـ قىلرابـ ىرالىسابتوــ ــ
ىراگىدنە،پىرەتاتقامنەمىسانيشامۋرەتاتقام
.»ىدلوبنىتيەمرەتاتقامپىنەيۇسـەنىشۇكمادا
نۇسرۇتلىليحنىتارۇتادنىنادۋانەشرەچىيۇء
ساتقاباس رالىعادمىسابتوڭىنەم«:ىدەديالىبـ
يالات نادلىجـ ىرەبـ ىناس،ىدەلەكپىگەاتقامـ
مىت پوكـ ـىسابتوزوءىناتقامناتقىدناعاملوبـ
رالىعادزىم پىيجقا-ــ الاب.ىدالاـ نەنمىزەكـ ـ
نىيەدـەگنەگيەسە نەپقىلروز‹ـ ›ۋلاسـەككەبڭەـ
ىدنەگەد نەگەمىتسەـ نىمنەكەـ ،ەشنىسىرەك.ـ ـ

سىگە ڭىنىسىمۇجـ سالابراقـ قاتسىقەدنىزەكـ
ڭىنىتەتيموك ىشۇككەبڭەنەپقىلىتقىرىىرالرداكـ
ەنىۋرەتاتقامڭىنىرالىسابتويەدەكنىتيەپسىتەج
.»نىتەسەتكەموكەدرۇتىتتەدنىم

نىرۇبىۋماد،ىعىلىتقىنروڭىنڭايجنيشـەتكەزەك
پىلوب نەگەمروكـ لوقـاعراتسىباتـ راء،ىدزىكتەجـ
قىلاحتلۇ شىنىتـىساراقۇبـ ،رىموءـ تاشـ -ـ
نامىداش كىلىشرىتـ ەدۋشەكـ ،ىعاداكيرەمازىبء.ـ
ـانىمنەدرەتشۇكىسراقـاعوگڭۇجـىعاتسىتاب
زىمىعارۇسىدرال ىدەلەكــ راءـىعادڭايجنيش:ــ
ڭىنىقلاحتلۇ ڭىنىرەدزوــــ سوقـ انىرادلوقـ ــ
پىنەيۇس اشامات،پىنەتكەبڭەـ اقسىمرۇتىتتىقابادـ
ىۋلەنەك ىعادڭايجنيش؟امـىناعلوبـەتاقـ راءــ
ڭىنىقلاحتلۇ نەمىرەتكەبڭەـىلرىجاقــ ـەينۇدـ
،پىرىسوءـىناتقامـىلۋادڭاتڭەـىگەدنىزۇج
ساتۇت نىزۇجءـەينۇدـ ىناعلوبەتاقىناعادماقـ
اشنىيوبزىمىۋالاقزوءڭىدزىبءڭىدرەدنەس؟ام
پىنەتكەبڭە ىدزىمىناقتاراجـىتسىمرۇتـاشاماتـ ـ
ناس اققاس-ـ ڭىدزىبء،ەگۋترىگۇجــ اشاماتــــ ـــ
اعزىمىسىمرۇت زىسنىسيقــ الاجــ ەيۇك،اعۋباجـ ــ

يەدنەنـاعۋعاج ڭىرالىقاقـ ڭىدرەدنەس؟رابـ ــ
ڭىنڭايجنيش اتقام،ەڭىرەلۋروكنىيادعاجـىتقانـ
ادنىزىتا پاتسالابراقنىشۇءـىسىمرۇتـىتتىقابـ
ناقتاج ىدرەلەنيەبـ ىعادڭايجنيش،ەڭىرەلۋروكـ ــ
ڭىنىقلاحتلۇراء نەگزىكتەجلوقەگمىنولومـ
نەنىرەدزۇجـاتسۇت نەكسەـ تىقابـ نىسىكلۇكـ
.ىدالوبنەدباەڭىرەلۋروك

ڭايجنيشاداراـىسو نافىشـ ىگەدنىسەۋشادـ
رالىشۋقو ڭىنىمىيۇـ ساتۇت،ەدنىتەرـىلىكاۋـ ــ
ىگەتپەتكەم رالىشۋقو،راتساجــ نانىتاــ ەدگوبـ ـ
:زىمەترەكسەڭاتاقىدرالانىمـاعرادماداـىتتەين
ڭىنڭايجنيش نىساتقامــ تلۇراءـىعادڭايجنيشـ
ىقلاح لىشكەبڭەــ سوقـ پىنەيۇسـانىرادلوقـ ـ
نانو،نەگرىدنو لو،ىسىدزىڭامادــ ڭىدزىبءـ
كەبڭە ڭىدزىمىسىمرۇتىتتىقابناقتاراجىلىقراـ
نىعاش ڭىدرەدنەس،ىسىنىروكـ نەگىكوكىدلاتەبـ
ڭىرەدزوس ىتتىقابپىنەيۇسەككەبڭەڭىدزىبءـ
ناعنىپلاتـاقسىمرۇت اتىعزىم،ەتسا،ىدزىمىمىنەسـ
!سەمەقاملا
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ىدالوبشاپەدنىبۇتڭايا-كەسو
:ىمىيۇرالىشۋقوىسەۋشادنافىشڭايجنيش
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كەبرىمورەگىج:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

ادىتاسىگزىگەنىحۋرڭىتسىلىجامءىپلاجىشنىسەب》》》

كەشەۋاش□ ڭىنىسالاقـ انىدوۆازۋەلرەنامنىتەيوق-رىيساسراكەرەتقاىرەلرەكتەمزىقىرەتسىقىلاسـ
.ادۋسىعۇنىيادعاجۋلىتاسڭىنىرەدمىنو،پىراب

ياعوتناعاش□ ڭىنىنادۋاـــ لاســ قىـ ىرەتسىـ ىرەكتەمزىقـ سىمۇجــ ەگۋرىتىبــ نەگلەكــ قىلاســ ـ
.ادۋراتياقپاۋاجانىرالۋارۇسڭىنىشۋرىسپات

قىياتانروكىرەبنىمىناتاعلۇتقاتروىتلۇاۋحڭۇج

كەشەۋاش□ ڭىنىسالاقــ لاســ قىـ ىرەتسىـ ىرەلرەكتەمزىقـ نانــ ـ
ىتەينەدام پىساكـــ ادنىساشقابــ ڭىننىروپىساكـــ نىيادعاجۋمادــــ ــ
.ادۋسىعۇ

ىلوت□ ڭىنىنادۋاــ لاســ قىـ ىرەتسىـ ىرەلرەكتەمزىقـ ڭايجنيشـ ـ
مىيكۋحيۋ-ۋيج كەشەك-ــــ ىتكەشــــــــ كىلرەكپاۋاجــــــــ ــــــــــ
.ەدۋەتتىگۇنىڭازقىلاسەدنىگىتسەتكىرەس

نىجلىبرودء□ ڭىنىنادۋاـ قىلاسـ ىرەتسىـ قىلىشمىعاب،پىراباعراتقاتسىق-لىۋاىرەلرەكتەمزىقـ
.ەدۋەتوتەمزىقانىرالىسابتو

.ەدۋەتتىگۇنىتاساياسۋانيجقىلاسادنىعىلاتروادۋاسF2ىرەلرەكتەمزىقىرەتسىقىلاسڭىنىسالاقناۋاس□

ىنۇك-1ڭىديا-4 زىمىعامياــ قىلاسـ ىرەتسىـ ڭىنىسەيۇجـ ـ
كىتتەكەلمەمـىكتەر-30 قىلاسـ ۋانيجـ تىگۇـ ڭىنىلىميقـىياـ ـ
مەتكوكۋرىتىبءنىرەتسىقىلاسىليالوقاققىلاحنەمىتلاسۋلاتساب
نىتەكەراـىلاماس ۋرىتسىناتـ كىلىشمىكا)الاق(قىتقامياىسىلىجامءـ
تەمزىق اعرادنىروپىساكىعادزىمىعاميا،پىلىزىكتوادنىعىلاتروۋەتوـ
.ىدلەكالاپەلىلىجيادنىلاماسرىڭوقڭىنمەتكوك

ۋلاتساب،ادناعاراقـاعۋسىعۇ نىتلاســ قىتقامياـ موكتراپـ تىگۇـ ـ
ياتاعابرات،ىمىلوبء ىتەزاگــــ قىتقاميا،ىسەمەكەمــ ايزيۆەلەتــــ ــ
كىتتەكەلمەم،ىسايسناتس قىلاســـــ سابــ ياتاعابراتـىسەمەكەمـ ـ
قىتقاميا قىلاسـ پىراقسابـىسەمەكەمـ نەگزىكتوـ قىلاس.ـ ۋانيجـ ـ
تىگۇ ڭىنىياـ كىلىدمىيتاققىلاحادۋانيجقىلاس«ىبىرىقاتىگزىگەنـ
ىتقان،پىزىكتەج رەتسىــ ىنامروفەر،ۋەتسىـ اڭاج،پىتەدڭەرەتــ ــ
.نەكە»ۋشايادعاج

ياتاعابراتڭايجنيشىسەيۇجىرەتسىقىلاسڭىدزىمىعاميالىيب
ىدنىيۇتء كىسە،ۋتىمادـ قانىسۋشاــ نىنويارـ ىدۋرۇقـ ىدمىتۇـ
ىعادرالالاق،نادۋا،پىتەيارو قىلاســ اشقابرەلىشۋەتتىگۇنىڭازـ
اعرادنىروپىساك،انىرادنويار نىيەدــ پىرابـ ەدرۇتـىتقىرىـ قىلاسـ ـ
نىڭاز تىگۇ،پەتتىگۇـ نىرادلايرەتامــ ڭىدرادنىروپىساك،پىتاراتـ ــ
قىلاس انىڭازــ قىلاسـەناجـىتسىتاقــ تەمزىقـاعۋرىسپاتـ ۋەتوـ ـ
.ىدرەبپاۋاجەنىرەلەلەسامىعادنىعاج

ڭىدرالالاق،نادۋا قىلاسـ ىرەتسىـ رادعابىنەلەسامىسەمەكەمـ
ىدنىيۇتء،پىتە »ەدنىسىگلۇۋراۋسپىتالىشمات«اتاراقاعرادناسىنــ
تەمزىق قىلوت،ەنىۋلىرۇجاتسىرابىپلاجڭىدۋەتوتەمزىق،پەتوـ
ڭايجنيشڭىدرادناسىنىدنىيۇتء،پىتەكىدلىپەكـىيانىشـانىۋتماق
ياتاعابرات ىدنىيۇتءــ كىسە،ۋتىمادـ قانىسۋشاــ ـەگرىـانىنويارـ
.ىتتاراجكىدنىكمۇمەنىۋبەت

لىكۇب،ادناعاراقـاعۋسىعۇ قامياــ قىلاس490ىپلاجـاشنىيوبـ
ىرەتسى ،پىزىكتەجنىيەداعرادنىروپىساكىتتاساياسىرەكتەمزىقـ
قىلاس ىدرالىشۋرىسپاتـ نانمىياۋـ نىعىلىشنىيق،پىتلىراـ ،پىشەشـ

ماتسانەد2400 تىگۇــ نىساشپاتىكتەرۋسـ ،پىتاراتــــ 430ــ
تەمزىقـاعنىروپىساك ،پەتوـ ماتسانەد2300ـ ناعىتماقىدماداـ ـ
.نەكە

نيلنۇچڭاۋزىمىرەلىشلىتناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس
يۇيڭىميۇلىشلىتءىتكىرە،ناديل

،پىزىكتەجنىيەداعرادنىروپىساكنىتىگۇقىلاس
ىتتنىپلەجنىگەرۇجترۇجيادنىلاماسمەتكوك

راتقىيقنانىلىميقىياتىگۇۋانيجقىلاسكىتتەكەلمەمىكتەر-30ڭىنىسەيۇجىرەتسىقىلاسڭىدزىمىعاميا___
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